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᾿ οἰοσνθῖ 



ἀπ ρυτ Χ ἢ Ὁ ΕΣ 



- στ πὑπὐππ ἜΠΗ κοὐ νοι... ὦ΄[ὃὸἅ.ὥ. 

ΒΟΙΤΙΟΝΥ Μ 

ΟΥΑΤΥΟΝ ΙΔ ΟΘΟΒΥΜ 

ΠΟΟ ΥΟΕ. ΟΟΜΡΕΒΗΕΝΒΘΟΕΥΜ 

ΔΙΙΘΆΥΜΟΥΕ ΗΙΡΕΕΕΟΒΥΜΝΊΝΟΕΧ. 

ἔμιμο Θοτρῖδε εἰ ΕΠ γάεμιῖ, ἃ ΝΜ αν. Το σε- 
ρῬΡῆο δοὺπτῆτο οὐταΐα, οδι1 0]. [{. Ρ. 8, 5, δοοιιν8-- 
ἰἴἰὰὰ5 τηϊοαία, ἀἀθιθιε οοάτοεπλ οπαχίαο., πος δά- 

μιοπηι γοιπδέιπι πεὸ ἰηἰορναα 101]. ΒοΟΙ 16] 4- 
Ὦδενγ 4πὶἃ αοτρίδπι οθῃίιηεῖ, ἰηὶ νανὶπ5 Ἰθεϊϊ, 
εοἷ, Ῥατὶβ. (γ. ἴοο. απῖθϑα απ.) οὐαῖτι5. την], ργδ6- 
δογεϊπη Δ}. ττἴο τιϑατια δα τιεβϊπι (ἀ ον» ἴδτι βοΐ τα 
Δαδουρία διηῖ. Ρυδοίονοα τιϑ115 εθὲ θἰαριθι5 (λβαι- 
Ῥοηὶ εὐ Ὑγαεϊάρνυανιν δἀποίδεϊ. βουῖριῖ5. Ἠάθαϊ νοτὸ 
εἰϊατη δρορταρίαι οοά, ἢσρο. ανῖ5. (ἴὰ (δια. 
ΜΌΘΟΘΧΧΗΠ.), οδανιδοεῖ, τᾶ Δηροὶι ογοῖοιῖ 
Οτοιθηϑὶ5 γεμπεῖ. ἃ. 1558. ἐχαίαιϊι 7), απὸ σοῃμμοηΐιμ; 
ΟἸγπιρίοάουι σοβο!α ὰ ἀονρίατι, Αἰοϊδιλάθμι [,» 
Ῥμαεάοπεπι οἱ ΡΨ] 6 τὰ. Τηάδ οὐιάϊι (Ρ.8δ6ι --- 
507.) ρταείαιομθηι ΘΒ 01} 115 ΟἸγτΡΙοοτὶ ἴῃ οτρίδηςι 
ῬΤΆΘΙῊ 1558 5}, 4ἸΔΤ» ΦαοΙ Δ 1. Ἰοηρῖον εδῦν πδο πλε-- 

τὰ εχ πα οοηϊιεῖ, ε ἃ Ειϊράἀεϊβοηῖο ᾿Ο;ϑιθοσχαα 

γορϑιιῖα οϑὲ, ποῖ πο οἰ οοῖ Δα τοὶ, 



ἫΝ ΙΝΌΕΧ 

ῬΙαιϊοπΐ5 αοὐρίαϑ ρύδθοο, δαἦ βάρ οοῇ, 
γὴ585. Απριιβὶ. εὑ Μοογπιδπ, ψευβοηϊβᾷις Ετοϊαὶ χες 
δϑηδιῦ διπδη αν ΧΡ] οα γιῖ, τη σοι πιὸ γουθοσιιηι 
Θταθοοση οΟΡοϑἰδϑι πηι δάϊοοιι ΟἸ τ 1511. αο0- 
ἀοΐτν. ΕἸ ἀε  βοηῖπ 5) Δ. Α. Μ, Οοιδδε δὲ Ἀμιϑῖ, 
1706. 8. ᾿ιοοϊίθμο5. ἀποτηι οοά, εἴα δῸ σοῃντητ- 
πἰοανοναὶ Ε. ΤΊ, ΙΒ τ  57γ. 41 ἄς εονπι ᾿ημά4ο]6 
δχροϑιοναὶ θὰ Νωοιιῖα οοαά. Ρ]αι, εοὐμομά ἰογϊδα 
4υδίπιον Ρυϊοσιπι Β]αϊ, 1)14}}1. Ῥγδομπλῖϊθδα Ρ. 100. 
εἴ 201. Μεονιηδηηδηι (Ὧϊ οοἷ, οἐπατίδεν ἴον πὶ. 
Ὠϊὰ}. ΟἸΡΟΙΤΟΡ 14. 5860, ΒΟΓΙρἵτι5, ργδθίεν οΥρ απ σΟ0Π- 
τἰηθ5 οὐαὶ. Ατιϑιιάῖθ: Απριβίαμμτ5 σΠματὶ. 8866, 1ά, 
αὶ 18. αονρίαπι εἴ ῬΠαράομπθην αἰάτ 5. ϊα ἴῃ Ρ]1|-- 
Τ65 ἀ1}}. ΡΊαιο, μαΡροῖ. ΑΡϑοϊιίο διὸ Ἰάροτα εὐϊίου 
δοσορὶν σαι οὐ οηοπν,, ππᾶα οποϊδξατη ϑουιρίιι- 
γαρ εἰτἰδγεπ αν οἱ οοὐ ἀν ἃ ἢ. «ἀδπιθιζοναπι ἰεειῖο-- 
ΜῈ πὶ δ θιϊοὶ ἀμ ἸοΩὶ διὰ 1π|551ῖ. σα, Ἰηογί!ο ἴηἴ6-- 
τὰ Ἐϊηάεῖθοηο, ρυδοίμλειι5 εδῇ Ὁ, [1ο. ἃ οὔὗἴ]ο}. 
ἩἨλδασδῖι 5, Μοίΐιο, νοῦ, Οτγά, Ἐ1ρ5. 
Πλάτωνος Τοργεας ἢ περε ρητορικῆς-. ῬΊ]αϊΟΙ5 

(οτΥρίαβ οὐδεν νορ ἀον Βοήεκαηβι, ὑγουῖη Ρ]αῖο ζοῖρι, 
ἄκ85 δοκζβιοβ 4ὰ5 διτιοηροβοίς ρόρθὴ ἦἴ6 ΨοΟΙ ΚΙ ἢ- 
γον 15 ζῖιηι Το οῦα ΒεἸχαιρίδῦ πὰ οοῦθὲ Βδῖ, πλῖὶ εἰς 
Ἠδ6 πὶ Οὐ θη ϊαν πορϑὺὶ Δηδηρα. υγουῖη εἶς ουτεάς 
ἄεν ΟἸγπιριοάοιιβ δὰ θὰ ϑομοο ἴθον ἄθα ἀοτν- 
οἷαβ ἀπά ἴα τδιιοῃθαυθῖθα. Αμπιογκιιηροπ. 815 
Ἀ ον πὰ ρου 1 51πε ; πορΡα πβοοβοθθ νοη {21 ἃ νυν. 
Ἡύτνϑιοῖ ἡ. γεν, Ἰθοοῖ. απὰ οὐ, ΤΘΉΓΕΥ ἀπ Κα- 
πᾶν. δὰ ἰὀναιπηϑοτνοῖσ, Οὐιροη 1707. ὃ. Νόοι 
οταῖ, σαν πᾶς δα οθοὴν (π6ο 0. Ἠ οἰηοτῆο πιθπηγο-- 
ταϊδι) οοηΐενρομι ΟΠ ροπίου. ἴὰ απᾶἃ ογαῖῖο ᾿]αῖ. 6 
ϑίθρη. οάτι, ἀδβοσιρῖα, τα οτρΡοίαπι ρἴογδοαιια δἀηο- 
ἰαϊϊοιο85. τοροϊιϊαθ οἱ ἁποίαθ πο η1}}15. 80 δαϊΐοχα ἴῃ 
τιϑ11Π} ἢ] ΟΥα πὶ οι ΠΔ 511}. 

Ι. Τὶ Ηεϊμάοτγίιι Βαϊοποα αονρῖδα οἷ 
Α1115 41.411, ἄπαθ πιϑηογαῖδο δαὶ Τ΄. Τ᾿ τ. ΧΥ, 



ἘΠΙΤΙΟΝΥΝ. ΥΠ 

Ιομ 5 τἰὴὰ Δ] ΠἸδΏτι5 [μπἰν ο 1110, εο]ἃ ψατγιοῖαΐδ 
εοἀ. ες. :πϑΙ ΠΟΤ 1115: Ρ]αίου 5 ὌϊΑ]οΟ υ τὶ 8 
[ο, δῖνθ 46 ἔμιγουθ ροδίωτιιπὶ αὐ βήδθηι οοεϊοὶς 6. 
ποιϊδΐϊ νου 46 δ ον τον αἴ 5. ΠΠᾺ ΟἿ} 
ΘΟΥΡΆΙΣ Ἰηϊορρυδίδιϊομο Ἰαιλα. οὐἰ ίι5. δὲ δμλιπα νους 
ΒΟ θτ15 ἈΠ] πδιναϊτι5 ἃ Μανοο Οὀἰ]ϊδιο Ἀ] ἢ]. 
Ιεσ, 1]. ἀγπιμαθὶὶ Λ]ιομδλιὶ ϑαθχοοῖ.- ΓΆΔ ΌΣΟΙ 
(179053.) 8, Ψεπείυβ οοῆεχ οἴδιη Βεββανι θη β ἴηι, 
Ὡ.- ΟἸΧΧΧΙΧ, ςλεο. ΧΙ. εἰγοίτου ὀχαγαῖτις ΘΠ 416 
στπὶ οἷ. ϑίθρῃ. ΜΆΠ]οΥὶ 8δ᾽αῖα. οομταλϊ ΜΟΙΟΠ] 15, 
ΒΙΒΙ]Ιοιεοας 85. Μδτοὶ ργπϑοίθοιαβ. λα 1ἰδδίπετς. δὲ 
Βυιπηδη 58:18. ΑΠΒΙθ αι δ τίου οὐϊα τὴ Δ 8] το ηὶ ϑυ- 
ἀδη μα ΠΗ γουϑίοπθαι οἴη διἰμοιϊ, ---Ὑ ΟἹ ΕΙΙ εἄϊτιῖο 
ἰυυυῖτι5 ἀ18]. ρυομῖδθα, ἐς τὰ Τ', 1. ΠΣ ὦ μήδυνῳ Ἢ 
ΠΟῚ Ρτοάι!- 
ῬΒΙΙΕΒα5, ΡΙ]αϊοιϊβ Ἰ)ι]ορὶ ἄπο, ΡΒ 116. 

θπ5 οἱ ϑυπιροβίιι ργύάδοα,, δὃχ τϑοθῃβ. Ηρην, δ τε-- Ῥίιδηὶ ναγϊειαϊβ ᾿δοϊϊοη 5 δΔῺΪ ἀν οὐ ΒΟ θτιθαῖις. οΥῖ-- 
τ1οἷ5. 1ΠΠπ|δῖγαιϊ ἃ [ο. Εγ 1, ΕΘΝ εν. ἔμ 1770. 8. 
Ὅδρεν ἀὰ5 Ὑδμνιο, πὶ απὰ δοῃδμηο ; ἄγου ἈὨ[α]ο-- 
βένθεα ῬΉΎΝΕΟ: Ἰ ολ δὲ ὸ 8: ΡῈ ΙΒ Ὁ ὁ: ΗΙρ-- 
Ρἰὰ5 ἄ. ρου. ᾿πϑθοβοηῆογο [ἂν 156 ὙΠδΟΙο θα, ἀδοῖὰ 
εἰποπι Βεγιομεϊρίοη Το χίο ἀθουβοίχι ππά πιιὶ ΕἸηΪοἸ-- 
ἴΠ Π 5.6}}γ, ὩΘθ5᾽ ουϊδιςοντη θη Αμμου κυ ροη, Ἡγοῖομα 
θεβοηάουβ ἦϊε ϑδοθθι Βειϊτοῆδη, ΘΒ θ.,, ψοὴ Ἐπ, 
Ηὺ ἘΒεπ ἀπ π, Ὦ. ἃ, Ῥ]1105. τι. ὨΙτδοῖ. ἃ, ϑιαήιβςν. ἣν Οβίεγοάς δηὶ ξαν, (Τ εἰμ. 1807. [Π. 8.) Ἐτϑῖοσ ΤΗς1]. Ὑπμοδοίοῖος πηῇ 60.) ΒΝ ΓΕ δ εἰ Ἑὰ 
οἀτῖομθ πι6 ἴππὶ, φατιι Τοαδ δίτιτη ἰΥδοῖΆ ΓΟ ἢ, ΠΟ 
τιϑῖι 6556) (ν. Τ' 1. ν», ΧΥΓ[) ποη Ἡ ΑΘ ΏΟΡΟΥΟ ἄο-- 1κ1, (Οὐοπμπιομπίδγῖιις ἴῃ ὈΒΙ Έθτιπὶ Ἰερῖίας Τ', Π, Ῥ- ὁϑΆ, 55. ππᾶάθ, «αουιι Πα τα 15. 6β5θῦ ἀϑι15, ἜΧοεΡ 8ῖ, εἴ πιαχίπιθ, Φίλε 6 (ε], δομάιζι: ΓΙμροῖὶ, Ρ]δεοηὶς, 
Ῥαγῖ, 11--- Ἰ Υ δεια], 

Ῥανΐθπι Ἰλαΐιι5 ἀἸΔ]ορῚ οὐἰτδε οἱ ΘΙ ΒΕΠΙΪοΣ ἰγδοίαγιξ ἐγ ϊι155. εἰ ἃπκῖςῖδ5, πᾶ ον. Ἐχια, Οὐἴο Βα 



γι ΝΕ Χ 

ἐατιοῦ -υπϑὶθδ (Γτοῖ, πππς Ἰθηθηβῖ5 δρᾶ.) ἷὲ 
Ῥ1δδεῦι, 1. ἄς Ῥμλίεθο ῬΙαΐομῖοο 1... χ809. 4. 

6. Μεμομλβ εὐϊίομα ἰονῖῖα Βιεδιοσιὶ ἀϊοῖππι 
εοι Το 1, Ρ. Χν. Ρυμὴα φχγοάϊογας 1826 10]. χ780. 
βεοπηᾶα 1700. Ρ]ανα δῦ ἴῃ ἰοχιὰ οδἀλεῖθηα., Βιῖ- 
χΔ Ϊ ΡΥ 5. ΟΡΘ, δπχθη δῖα. Νοατιο ἰάπχο ἀἀ]ἐϊ- 
δια οδϑὲ οἄϊο δοο: 

Ῥ]αϊοη6 ἀϊαϊορι ΕἾ, Μεπο, ΑΙοϊθιαἄἀε5. ῥρυΐπατιθ, 
Ῥμηαοάο, ῬΙαοράσιιθ, ορύδθος δα οἠμπιομοπλ ΗρΏΣοὶ 

ϑιερθδηϊ ἜΧΡΡ 6551. ιθμμὰθ {Υρῖ5 (. ΤᾺ. ΝοΡ. ἄς 

Ττναιΐηοιη, 178. 8, ΑἸ οτιι5. δαυθιπηχις οοἄά, 
ΨιηάοῦὈ. Ἰεοῦομς8 νάνι 5. εἰ Δ Νίεμοποῃ) φάθ πὶ 

« εοὔ, Ρ10}. ὕλ65. ψιμ 0}. 4πὶ δϑὲ πον οοα 4. ρΡ}1- 
Ἰοβορ ἢ}. βυᾶθοοθ ἢ. Χ ΧΙ, ψφυδπὶ ναγὶείδίθση, ααὶὰ 
ἼΡοΥ τῶυῖοῦ δϑῦ,) τπΐοσγαμι ΤΘΡΘΙ]. 

Ῥγδείοσεα δοΐοϊα ποῦὰ 6 οοά, ΟἸαγκίαπο, φατιπὶ 
ππρον Οαϊβίοταϊ (ὐιαϊοριιθ οοὐά, ΟΙανκ, (4ς αι 
Τ. Π, ρΡ. Χ.ὺ ἴῃ χῃρδητ8 Πλθὰ5 γϑμοσ, δὲ 8]1ἃ ὃχ 

Α1115 Ἄςοὐᾷ, «ἀἀιτιάϊ Βαπηκοηϊαηϊθ, τὰ ἴδπηθη, νῇ 
{πᾶπὶ πὶ ΟἸατκ. οοά. οορϊοδίογα οβϑθὴῦ δομο ϊα 1 
(ἀοισίανη,, ἴὼ. 18. ὩΟῺ Ράϊισα ρᾶΡραπὶ Ὑἱ}] 1, 561 15 Ὁ ΡῈ πὶ 
ΡΕΟΡΑΡΙ οΡ ἃ. ΝΟΙᾺΙ δυΐεπλ 115, 4π86ε Βνυδμαικιοαιτις 
' οοἄ. Ῥαχι15. ἴῃ Βιοΐἄον! ριβεῖ. Ῥδν155. Ὁ. τάρ. 8. 

οἱ 4πὲὲ εχ 811|5 οοάδά, 1}. Ογθαζοσγιια ἴῃ Τιβοῖῖ, 

Ῥίοιξ. δ πα ποῖ5. Β]οῦ πο ἀὰ ρΡῃ]ον. Ρ. 4θω. 55. δῖς 

τυϊόναατ, 5. 0 1115 τὼ (ἀοτρίαηι δυροσὶ απο ΘΟ] ]οοτϊο- 
δ. ΑΒ δοάϑπι, {πομὶ ροβίγοπχσν ἰαπιἄαπὶ!, Ὑ 19 
ἄσοῖ, οἰἰατι ΘόΒο}α ρᾶποα ποιὰ δά ἢ μι} 0}... δὲ θη. 
μ14. ρΡ. 882. οἱ 861. ρτοϊαΐα βιιῃῖ. : 

ζ--ππ -π-π-π- -π---- - - πο κού 



ν» 447... Ὁ, ΔΟΚΟΙΑ δ. ᾿ 

ΕΥΡΡΓΓΑᾺΑ Σ 
Η 

ΠΟΙ ΝΗ ΘΟΡΙΚΗ.Σ, 

ἈΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ. 

ΦΦ΄Α ΤΟΥ ΔΊΑΛΟ ΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΟΤΙ͂Α 

ΚΑΛΛΙΚΛῊΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, 

ΤΟΡΙΙΑΞΣ, ΠΩ͂ΛΟΣ, 

τ ν καὶ μάχης φασὶ χρῆναι, ὦ Σώκρατες, 
οὕτω μεταλαγχάνειν. ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἢ, τὸ λεγόμενον, 
κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν καὶ ὑστεροῦμεν ; ; ΚΑΑ͂. Καὶ 
μάλα γε ἀστείας ἑορτῆς" πολλὰ γὰρ καὶ καλὰ 1δ0- 
γίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. Σ.Ω. Τοὺς“ 
τῶν μέντοι, ὠ Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφῶν ὅδε, 
ἐν ἀγορᾷ ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρήνψαι. ΧΑ͂Ι. Οὐδὲν 

πρᾶγμα, ὦ Σώκρατες " ἐγθ; γὰρ καὶ ἰάσομαι. φί- 

λος γάρ μοι Τοογίας" ὥςι᾽ ἐπιδείξεται ἡμῖν) εἰ 
Ῥιατ, Ὁ». Του, ἃ], Α 



" ΡΙΑΤΟΝΙΒ ς. ἃ, ». 448. ε. 

μὲν δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ, ειφςαῦϑις. Καὶ 4.44, 

Τὶ δέ, ὦ Χαιρεφῶν ; ἐπιϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι 
Τοργίου; ΧΑ]. ᾿Επ᾽ αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν. 

ΚΑΛ. Οὐκοῦν ὅταν βούλησϑε παρ᾽ ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε, 
παρ ἐμοὶ Γοργίας καταλύει καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν. 
ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ Καλλίκλεις - ἀλλ᾽ ἄρα ἐθελήσειεν 

ἂν ἡμῖν διαλιχϑῆναι; : βούλομαι γὰρ πυϑέσϑαι παρ 
αὐτοῦ, τίς ἡ δύναμις τῆς: τέχνης τοῦ ἀνδρὸς χαὲ τί 

ἐστιν, ὃ ἐπαγγέλλεταί 1 τεκαὶ διδάσκει" τὴν δὲ ἄλλην 
ἑπέδει εἰφαῦϑις; ὥςπερ σὺ λέγεις, ΄“ποιησάσϑω. 

ΚΑ... Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾷν, ὦ “Σώκρατες. 
καὶ γὰρ αὐτὸ ἕν τοῦτ᾽ ἦν τῆς ἐπιδείξεως" ἐκέλευε 

γοῦν ψῦν δὴ ἐρωτᾷν ὅ, τι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον 
ὄντων», καὶ πρὸς ἅπαντα ἔφη ἀποκρινεῖσθαι. ΣΙ). 
ἊΣ καλῶς λέγεις. ὼ Χαιρεφῶν, ἔρου αὐτόν. ΧΑ͂Ι. 

Τί ἔρωμαι; ΣΩ.. Ὅστις ἐστί. ΧΑ]. Πῶς λέγεις; 

ΣΤ “ἢςπερ ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δωμάνο: 

γός; ἀπεκφένατο ἂν δήπου σον ὅτι σκυτοτόμος" ἢ 
οὐ μανϑάνεις 0 λέγω; ΧΑ]. ανϑάγω καὶ ἐρή- 

σομαι. Τ|. Εἰπὲ μοι» ὦ Γοργία, ἀληϑῆ λέγει Καλ- 
λικλῆς ἐοδι ὅτι ἐπαγγέλλῃ ἀποκρίνεσθαι ὅ, τι ἂν 
τἰς σε ἐρωτᾷ; ΤῸΡ. ᾿Αληϑῆ; ὦ Χαιρεφῶν' καὶ γὰρ 

δὴ νῦν αὐτὰ ταῦτα ἐπηχγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὗ- 
δείς με πῶ ἠρώτηκπε καινὸν οὐδὲν πολλῶν ἐτῶν. ΧΑ]. 
Ἤ που ἄρα ῥᾳδίως ἀποκρίνῃ, ὦ Τυργία ; ΤῸΡ. Πάρ- 
εστι τούτου πεῖραν, ὦ ἡ Χαιρεφῶν, λαμβάνειν. 1.12.1. 
Ἰγὴ Δία, ἂν δὲ γε βούλῃ, ὦ Χαιρεφῶν, ἐμοῦ. Τοὸρ- 
γίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι δοκεῖ, πολλὰ γὰρ 

0 

ξὲν 
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ἄρτι διελήλυϑε, ΧΑ͂Ι. Τί δὲ, ὦ Πῶλε; οἴει σὺ 
κάλλιον ἂν Τοργίου ἀποκρίνασϑαι; Π.2.4. Τί δὲ 
τοῦτο, ἐὰν σοΐ γεϊκανῶς; ΧΑ͂Ι. Οὐδέν" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

σὺ βούλει, ἀποκρίνου. Π.42).4. ᾿Ερώτα. ΧΑ]. Ἔρω- 
τῷ δὴ" εἰ ἐτύγχανε Γοργίας ἐπιστήμων ὧν τῆς τέ- 

χνης, ἧςπερ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόδικος, τίνα ἂν αὧ-- 
τὸν ὠγομάζομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἐκεῖνον; Π}.1. 
Πάνυ γε. ΧΑ]. Ἰατρὸν ἄρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι κα- 
λῶς ἂν ἐλέγομεν. Π,..4.. Ναί. ΧΑ. Εἰ δὲ γε, ἧσπερ 
“Τριστοφῶν δ᾽ 4γλαοφῶντος, ἢ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἔμπει- 
οος ἦν τέχνης, τίνα ἂν αὐτὸν ὀρϑῶς ἐκαλοῦμεν; Π.Ώ ΛΑ. 
Ζῆλον ὅτι ζωγράφον ΧΑ1. Νὺν δ᾽ ἐπειδὴ τίνος τέχνης 

ἐπιστήμων ἐστί, τίνα ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρϑῶς καλοῖ- 

μὲν; ΠΛ... Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνϑρώ- 
ποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὕρημέναι" ἐμ» 
πειρία μὲν γὰρ ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσθαι κατὼ 
τέχνην, ἀπειρία δὲ, κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ τούτων με- 
ταλαμβάνουσιν ἄλλοι ἄλλων ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων, 

οἵ ἄριστοι" ὧν καὶ Τοργίας ἐστὶν ὅδε, καὶ μετέχει 
τῆς καλλίστης τῶν τεχγῶν. {Π1Π|, Σ.Ω. Καλῶς γε; ὦ 

Τοργία, φαίνεται πῶλος παρεσκευάσϑαι εἰς λόγους ἵ 
ἀλλὰ γάρ, ὃ ὑπέσχετο Χαιρεφρῶγντι, οὗ ποιεῖ. ΓΟΡ. 
Τίμαλιστα, ὦ Σώκρατες; Σ,Ώ. Τὸ [δὴ ἐρωτώμενον 
οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποκρίνεσϑαι. ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ 
σὺ, εἰ βούλει, ἔρου αὐτόν. Σ,Ώ. Οὔκ, εἰ αὐτῷ γε 
σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν 
ἥδιον σέ, δῆλος γάρ “μοι Πῶλος καὶ ἐξ ὧν εἴρηκεν, 
ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον μεμελέτηκεν, 

ὩΣ 
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1) διαλέγεσϑαι. ΠΩ... τίδὴ, ὦ ὦ Σώκρατες; ΣΙΩ. 
Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου Χαιρεφῶντος, τἶνος Τὸρ- 

γίας ἐπιστήμων τέχνης, ἐγκωμιάζεις μὲν αὐτοῦ τὴν 

τέχνην) ὥςπερ τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἐστιν, οὐκ 
ἀπεκρίνω. ΠΑ. Οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην, ὅτι εἴη ἡ καλ- 
λίστη: Σὰ. Καὶ μάλα" ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐρωτᾷ ποία τις 

εἴη ἡ Τϑργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς, καὶ ὅντινα δέον κα- 

λεῖν τὸν ΤὈργίαν. ὥςπερ τὰ ἐμπροσϑὲν σοι ὑπετεί- 
»Άτο Χαιρεφῶν ν καὶ αὐτῷ καλῶς καὶ διὰ βραχέων 
ἀπεκρίνω" καὶ γὺῦν οὖν οὕτως εἰπέ, τίς ἡ τέἕχνη, 
καὶ τίνα Γοργίαν καλεῖν χρὴ ἡμᾶς" μᾶλλον δὲ, ὦ Γορ- 
γία, αὐτὸς ἡμῖν εἰστὲ, τίνα σὲ χρὴ καλεῖν, ὡς τίγος 

ἐπιστήμονα τέχνης. ΓΟΡ. Τῆς δητορικῆς; ὦ Σώ- 

κρατες. ΟΣΜ. “Ῥήτορα ἄρα χρή σὲ καλεῖν; ΤῸΡ. 
γαϑόν γε, ὦ Σώκρυτες, εἶ δὴ, ὅ γε εὔχομαι εἶναι, 

ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει με καλεῖν. Ζ..Ὡ.. ᾿Αλλὰ βου- 

λομαν. ΤΌΡ. Κάλει δή. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους 

σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι ποιεῖν; ΤΟΡ. ᾿Επαγγέλλο- 
μαΐ γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνϑάδε, ἄλλὰ καὶ ἄλλοϑι. 
ΣΏ. Αρ᾽ οὖν ἐϑελήσαις ἂν, ὦ Γοργία, ὥςπερ γῦν 
διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ΄ ἀπο- 
κρινόμενος, τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ 

Πῶλος ἤρξατο, εἰςαῦϑις ἀποϑέσϑαι; ΓΤΌΟΡ. [ἵναί. 
ΣΏ. ἀλλ᾽ ὕπερ ὑπισχνῇ» μὴ ψεύσῃ, ἀλλὰ ἐϑέλησον 
κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀΠΟΧΒΘΉΘΟΥΙΣ ΓΟΡ. Εἰσὶ 
μὲν, ὦ “Σώκρατες, ἔγιαν τῶν ἀποκρίσεων ἄνα) καί αν 
διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι" οὖ μὴν ἀλλὰ 
πειράσομαί γ8 ὡς διὰ βροχιτάτων. καὶ γὰρ αὖ καὶ 
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τοῦτο ἕν ἐστιν ὧν φημί, μηδένα ἂν ἔν βροαχυτέροις 
ἐμοῦ τὰ αὐτὸ εἰπεῖν. Σ.2.. Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Γορ- 
γία, καὶ μοι ἐπίδειξιν αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς 

βοαχυλογίας, μακρολογίας δὲ εἰςαῦϑις. ΤῸΡ. 
ἀλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογωτέρου 
ἀκοῦσαι. 10. ΣΩ,. Φέρε δὴ --- ῥητορικῆς γὰρ φὴς ἐπι- 
στήμων τέχνης εἶναι, καὶ ποιῆσαν ἂν καὶ ἄλλον δή; 
τορα ---- ἣ ῥητορικὴ περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; 
ὥςπερ ἡ ὕφαντικὴ περὶ τὴν τῶν ἱματίων ἐργασίαν" 
ἢ γάρ, ΓΙΟΡ. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ ἡ μουσικὴ 
περὶ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν; ΓΟΡ, Ναί. ΣΩ. Νὴ 

τὴν Ἥραν, ὦ Ἶ ὦ Τυργία, ἄγαμαί σου τὰς ἀποκρίσεις, 
ὅτι ἀποκρίνῃ ὡς οἷόν τὸ διὰ βραχυτάτων. ΓΟΡ. 
Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὦ ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς τοῦτο ποιεῖν. 

ΣΙ. Εὖ λέγεις, ἴϑι δὴ μοι ἀπόκριναι οὕτω καὶ 
περὶ τῆς ῥητορικῆς» περὶ τί τῶν ὄντων ἐστὶν ἐπι- 
στήμη ; 1ῸΡ. Περὶ λόγους. «ΣΙΩ. Ποίους τούτους, 

ὦ Τοργία; ἄρα » οἵ δηλοῦσι τοὺς κάμνοντας ὡς ἂν 
διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν; ΤΟῸΡ, Οὔ. ΣΏ. Οὐκ ἄρα 
περὶ πάντας γε τοὺς λόγους ἡ δητορικὴ ἔστιν. ΓΟΡ. 
Οὐ δῆτα. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν λέγειν 78 ποιεὶ δυνατοὺς, 

1ΤΌΡ. Ναΐ. ΣΩ. Οὐκοῦν ἬΝ ἀν λέγειν; καὶ 
φρονεῖν; ΓΤΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Ὧρ᾽ οὖν καὶ ἣν 

γῦν δὴ λέγομεν ἰατρικὴν, περὶ τῶν καμνόντων ποιεῖ 
δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν καὶ λέγειν; ΓΟΡ, ᾿Ανάγκη. 
ΣΏ. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους 
ἐστί. ΓΟΡ. Ναί. ΣΙ. Τοὺς γε περὶ τἀ νοσήματα; 
ΤῸΡ. Μάλιστα. Σ,.Ώ.. Οὐκοῦν καὶ ἡ γυμναστικὴ περὺ 
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λόγους ἐστὶ τοὺς περὶ εὐεξίαν τε τῶὦν σωμάτων καὶ 
καχεξίαν; ΓΟ, Πάνυ γε. Σ.Ω. Καὶ μὴν καὶ αἵ 
ἄλλαι τέχναι, ὦ ΤΣ οὐγία, οὕτως ἔχουσιν" ἑκάστη αὖ- 

τῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἱ τυγχάνουσιν ὄν- 
τες περὶ τὸ πρᾶγμα, οὗ ἑκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη. ΓΟΡ, 
Φαίνεται. Σ,Ω. Τί οὖν δὴ ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ 

ὑητορικὰς καλεῖς, οὔσας περὶ λόγους, εἴπερ ταὑτην 
ῥητορικὴν καλεῖς, ἣ ἂν ἢ περὶ λόγους: ΓΟΡ. Ὅτι, ὦ 
Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων ἐεχψῶν περὶ χειρουργέας 

τε καὶ τοιαύτας ; πράξ Ξεύς, ὡς ἕπος εἰπεῖν, πᾶσά ἐστιν 
ἣ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ᾧ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον 
χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πρᾶξ ξίς καὶ ἢ κύρωσις 
διὰ λόγων ἐστί" διὼ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥβητορι τὲ- 
χνὴν ὀξῶ ἘΝ ἐν, ει μι ὑ Ἐμ μκὰ ἐγώ : 7 ἀμ λυ Ὡς ρτώλω ἡ 
φημι. Ὑ, ΣΩ. ἍΔ19᾽ οὖν μανϑάνω οἵαν αὐτὴν βού- 
λει καλεῖν " τάχα δὲ εἴσομαι σαφέστερον" ἀλλ᾽ ἀπό- 
πκοιναι. εἰσὶν ἡμῖν τέχναν" ἢ γάρ; ΤῸΡ. ἹΝαί. .2.Ω. 

Πασῶν δὴ οἶμαι τῶν τεχνῶν, τῶν μὲν ἐργασία τὸ 
πολὺ ἔστι, καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐ- 

δενὸς, ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σι- 
γῆς; οἷον γραφικὴ καὶ ἀνδριαντοποιΐα, καὶ ἄλλαι 

πολλαΐ. τὰς τοιαύτας. μου δοὶ τεῆς λέγειν, περὶ ἃς οὐ 

φῇς τὴν ῥητορικὴν εἰναι" ἢ οὔ; ΓΟΡ, Πάνυ μὲν 

οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Ἕτε- 
ραν δὲ γὲ εἰσι τῶν τεχνῶν αὖ διὸ λόγου πὰν περαΐ- 
γουσι, καὶ ἔργου, ὡς ἔπος εἰπεῖν ; ἢ οὐδενὸς προς- 
δέονται, ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἡ ἀριϑμητικὴ χαὲ 
ἡ λογιστικὴ καὶ ἢ γεωμετρικὴ καὶ ἡ πεττευτικὴ 
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γε, καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι" ὧν ἔνιαι σχεδόν τι 
ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν, αἵ δὲ πολ- 

λαὶ πλείους" καὶ τοπαράπαν πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ 

τὸ κῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί. τῶν τοιούτων τινά 

μοι δοκεῖς λέγειν καὶ τὴν δητορικήν. ΓΌΡ, ᾿Δληϑὴ 
λέγεις, Σ.Ώ. ᾿.4λλ᾽ οὔτι τούτων γε οὐδεμίαν οἶμαί σε 
βούλεσθαι ῥητορικὴν καλεῖν" οὐχ ὅτι τῷ ϑήματι 
οὕτως εἶπες, ὅτι ἢ διὰ λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα, δη- 
τορικὴ ἔστι, καὶ, ὑπολόβοι ἄν τις, εἴ βούλοιτο 
δυρχεραίνει ιν πε λόγοις, τὴν ἀριϑμητικὴν ἄρα ὑη- 
τορικήν, ὦ ΤΓοργία; λέγεις ;» ἀλλ᾽ οὐκ οἰμαΐ σε οὔτε 

τὴν ἀριϑμητικὴν, οὔτε τὴν 7εωμετρίαν ; δητορικὴν 

λέγειν, ΤῸΡ. ᾿Ορϑὼς γὰρ οἴει, ὦ “Σώκρατες, καὶ δι- 

καίως ὑπολαμβάνεις. πω, ὕχϑι γῦν, παὶ σὺ τὴν 

ἀπόκρισιν ἣν ἠφόμην, διαπέρανον. ἐπεὶ γὰρ ἥ δη- 
τορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τούτων τις τῶν τεχνῶν τῶν 
τὸ πολὺ λόγῳ χρωμένων, τυγχάνουσι δὲ καὶ ἄλλαι 
τοιαῦται οὖσαι; πειρῶ εἰπεῖν, ἢ περὶ τί ἐν λόγοις 

τὸ κῦρος ἔχουσα, ῥητορικὴ ἐστιν" ὥςπερ ἂν εἴ τίς μὲ 
ἔροιτο ὧν νῦν δὴ ἕλεγον περὶ ἡςτινοςοῦν τῶν τεχνῶν, 
ὦ Σώκρατες, τίς ἔστιν ἡ ἀριϑμητικὴ τέχνη, εἴς 
ποιμ᾽ ἂν αὐτῷ, ὥςπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λό- 
γου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν" καὶ εἴ με ἐπανέροιτο, τῶν 
περὶ τί, εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τε καὶ 
περιττὸν γνῶσις » ὅσα ἂν ξἕξκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. 
εἰ δ᾽ αὖ ἔροιτο, τὴν δὲ λογιστικὴν τίνα καλεὶς τέ- 
χρὴν; εἴποιμ᾽ ἂν, ὅτι καὶ αὕτη ἐστὶ τῶν λόγῳ τὸ πᾶν 

κυρουμένων᾽ καὶ εἰ ἐπανέροιτο, ἡ περὶ τί; εἴποιμ᾽ ἂν 
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ὥςπερ οἵ ἐν τῷ δήμῳ ξυγγραφόμενοι, ὅτι τὰ μὲν 
ἄλλα, καϑάπερ ᾿ ἀριϑμητικὴ, [καὶ] ἥ λογιστικὴ 
ἔχει " (περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἔστι τό τε ἄρτιον καὶ τὸ 
περιττόν.) διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ 
καὶ πρὸς ἄλληλα πῶς ἔχει πλήϑους, ἐπισκοπεῖ τὸ 
περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν 
ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ λέγοντος, ὅτι καὶ 

αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα, οἵ δὲ λόγοι οἵ 
τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη, περὶ τί εἰσιν» ὦ “Σώκρα- 
τες, εἴποιμ᾽ ἄν, ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν 
καὶ ἡλίου καὶ σελήνης, πῶς τ κω ἄλληλα τάχους 

ἔχει. ΓΟΡ. ᾿ρϑῶς γε λέγων σὺ, ὦ “Σώκρατες. 2. 

.1ι δὴ καὶ σὺ, ὦ Τοργία" τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ 
οἷσα ἢ ῥητορικὴ τῶν λόγῳ τὼ πάντα διαπραττομέ: 
γῶν τὲ καὶ κυρουμένων ψιῤ" (ἢ γάρ; ΤΌΡ. Ἔστι 
ταῦτα ΣΩ. -““ἐγε δὴ τῶν περὲ τί; τὶ ἐστι τοῦτο τῶν 
ὄντων, περὶ οὗ οὗτοι οἵ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ δητορικὴ 
χρῆται; 70. Τὰ μέγιστα τῶν γύρο εν γε πρα- 
γμάτων, ὦ Σώκρατες, καὶ ἄριστα. ΨΙ]. Ω. ᾿4λλ᾽, 
ὦ Τοργία; ἀμφιςβητήσιμον καὶ τοῦτο εὐνξα ριαὺ 
οὐδὲν πω σαφές. οἶμαι γάρ σε ἀκηκοέναι ἐν τοῖς 
ξυμποσίοις ἀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ σκολιόν, 
ἐν ᾧ καταριϑμοῦνται ἄδοντες, ὅτν ὑγιαίνειν μὲν 
ἄριστόν ἔστι, τὸ δὲ δεύτερον, καλὸν ) γενέσϑαι,. τρί- 
τον δὲ, ὡς φησιν ὃ ποιητὴς τοῦ σκολιοῦ, τὸ πλου- 
τεῖν ἀδόλως. ΤῸ Ῥ. ἀκήκοα γάρ" ἀλλὰ πρὸς τί λέ- 
γεις τοῦτο; ΣΩ. Ὅτι σοι αὐτίκα ἂν παρασταῖεν αἵ 
δημιουργοὶ τούτω», ὧν ἐπήνεσεν ὃ τὸ σκολιὸν στοιἧ- 
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σας, ἰατρύς τὲ καὶ παιδοτρίβης καὶ χφηματιστής, 
καὶ εἴποι πρῶτον μὲν ὁ ἰατρός, οὅτι, ὦ “Σώκρατες, 
ἐξαπατᾷ σε Γοργίας" οὐ γὰρ ἔστιν ἡ τούτου τέχνη 
περὶ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν τοῖς ἀγνϑρώποις, ἀλλ᾽ ἡ 
ἐμή.“ εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην, ,σὺ δὲ τίς ὧν ταῦτα 
λέγεις; εἴποι ἂν ἰσὼς,"΄ ὅτι ἰατρός. »τί οὖν λέγεις; ἢ 
τὸ τῆς σῆς τέχνης ἔργον μέγιστόν ἐστὶν ἄγα ϑὸν Ὁ" Πῶς 

γὸρ οὗ, φαίη ἂν ἴσως, ὦ “Σώκρατες; ὑγίεια; τί 
δ᾽ ἐστὶ μεῖζον ἀγαϑὸν ἀνθρώποις ὑγιείας; εἰ δ᾽ αὖ 

μετὰ τοῦτον ὃ παιδοτρέβης εἴποι, ο,οὔὕτι ϑαυμάζοιμὲ 
τ᾽ ἂν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς, εἴ σοι ἔχεν Γορ- 
γίας μεῖξον ἀγαϑὸν ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης, ἦ 
ἐγὼ τῆς ἐμῆς" “ εἴποιμ᾽ ἂν αὖ καϊπιρὸς τοῦτον, Ν 

δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνθρωπε; καὶ τί τὸ σὸν ἔργον ;" 
»παιδοτρίβης, φαίη ἂν, τὸ δὲ ἕργον μου ἐστί, κα- 

λοὺς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιεὶν τοὺς ἀνθρώπους τὰ σώ- 
ματα,“ ετὰ δὲ τὸν παιδοτρίβην εἴποι ὧν ὃ χρημα- 
τιστὴς, ὡς ἐγῷμαι, πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων, 
ησχόπει δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἐάν σοι πλούτου φωνῇ 
τι μεῖζον ἀγαϑὸν ὄν, ἢ παρὰ Τὺργίχ, 1) παρ᾽ ἄλλῳ 
ὁτῳοῦν.“ φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτὸ», τί δὲ δή; ἢ σὺ 
τούτου δημιουργός ; φαίη ἄν. Τίς ὧν ; χρηματιστής. 
τὶ οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον ἀνϑρώποις ἀγαϑὸν 
[εἶναι] πλοῦτον; φήσομεν" πῶς γὰρ οὔκ; ἐρεῖ. Καὶ 
μὴν ἀμφιςβητεῖ γε Τοργίας ὅδε τὴν παρ᾽ αὐτῷ τέ- 
χνὴν μείζονος ἀγαϑοῦ. αἰτίαν εἶναι ἢ τὴν σὴν; φαῖ- 
μὲν ἂν ἡμεῖς. δῆλον. οὖν ὅτι τὸ μετὰ τοῦτο ἕροιτ᾽ 
δ») γποὺ τί ἐστι τοῦτο τὸ ἀγαθόν; ἀποκρινάσϑο 
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[ » " “ » μν 
Τοργίας.“ ιϑι οὖν νομίσας, ὦ Τοργία, ἐρωτᾶσϑαν 

ἾΝ ἀν ταν ς, ΝΣ Ὅν 9 39 
καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων καὶ ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἀπόκριναι, τί ἔστι 
τοῦτο ὃ φὴς σὺ μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναν τοῖς ἄνϑρώ- 
ποις; καὶ σὲ δημιου ργὸν εἰναι αὐτοῦ. ΓΟΡ. Ὅπερ 
ἐστίν ᾿ ὧ “Ώκρατες, τῇ ἀληϑείᾳ μέγιστον ἀγαϑόν, 

καὶ αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευθερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνϑρώ- 
σοῖς, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὑτοῦ πόλει 

ἑκάστῳ. Σ.Ώ. Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις; ΓΟΡ. Τὸ 
πείϑειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾽ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ ἐν δικα- 
στηρίῳ δικαστάς, καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτάς, 

ἈΣΤῊΝ 5 ’ 3. 56 τ π ’ 
καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ ἑκκλησιαστάς, καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ 

παντί, ὅςτις ἂν πολιτικὸς ξύλλογος γίγνηται. καί- 
» - - Ἢ 

τοι ἔν ταύτῃ τῇ δυνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, 
δοῦλον δὲ τὸν παιδοτρίβην᾽ ὃ δὲ χρηματιστὴς οὗτος 
ϑ 5 Φ τ 3 ε " 

αλλῳ ἀναφανήσεται χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὐτῷ, 
Δ] Υ Η "Ὁ ᾿ ! ι Υ̓ τ μ 

ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ λέγειν καὶ πείϑειν τὰ πλήϑη. 
ὙΠ|Ι. ΣΩ. Νὺν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Τοργία, ἐγ- 
γύτατα, τὴν ῥητορικὴν ἥντινα τέχνην ἡγῇ εἶναι, καί, 
εἴ τι ἐγὼ ξυνίημι, λέγεις ὅτι πειϑοῦς δημιουργός 

« ς Υ͂ ᾿. 3. ὦ 44 

ὅστιν ἡ δητορικὴ, καὶ ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα 
καὶ τὸ κεφάλαιον εἴς τοῦτο τελευτᾷ" ἢ ἔχεις τί λὲ- 

3 ν ’ 4 ς Α Γ 2. " 

γειν ἐπὶ πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασθαι, ἢ πειϑὼ 
ΓΗ 9 { ἕι - - δῶ Ἂς Ἴ ϊ ὑδ Ὁ 

τοῖς ἀκουουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖν) ΤῸΡ. Οὐυδομῶς, 
Ὕ ΞῚ -ον “- 27 

ὦ Ζώκρατες, ἀλλὰ μοι δοκεῖς ἱκανῶς δρίζεσθαι. ἔστι 
. -Ὁ ἢ ᾿ φ᾿ ἐν -᾿ 27 Π 

γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς. .Σ.Ώ. «Ζκουσον δὴ, 
ΒΥ ΄ Ὕ ᾿ : Ξ»» [2] ε Ἦ « γ 
ὠ 1 οργια. ἐγὼ γῦρ εὖ σϑι οτι, ὡς ἐμαυτὸν πεύϑω, 

37 ΓῚ γ 

εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται, βουλόμενος εἰδέ-: 
ΡῚ - Ἢ τ τ 

»αὺ αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου ὃ λόγος ἐστί, καὶ ἐμὲ εἶ- 
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γαι τούτων ἕνα" ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. ΤΌΡ. Τὶ οὖν δή, 
ὦ Σώκρατες; Σ. ᾿Ερῶ γῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς δην 
τορικῆς πειϑώ, ἥτις ποτ᾽ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις, καὶ 
περὶ ὠντιγῶν πραγμάτων ἐστὶ πειϑώ, σαφῶς ᾿ μὲν εὖ] 
ἴσϑ᾽ ὅτι οὐκ οἷδα" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὑποπτεύω 7ξ ἣν 
οἶμαΐ σε λέγειν, καὶ περὶ ὧν" οὐδὲν μέντοι ἧττον 
ὁρήσομαΐ σε, τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειϑὼ τὴν ἀπὸ 

τῆς ῥητορικῆς, καὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶναι. τοῦ οὖν 
ὅγεχκοι δὴ αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ οὐκ 
αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα 

οὕτω προΐη, ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ 
περὶ ὅτου λέγεται. σκόπει γάρ, εἴ σοι δοκῶ δικαίως 

ἀνερωτᾷν σε" ὥςπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν σε ἐρωτῶν, 1 
ἔστι τῶν ζωγράφων Ζεῦξις, εἴ μοι εἶπες, ὅτι ὃ τὰ 
ζῶα γράφων ) ἀρ᾽ οὐκ ἂν δικαίως σε ἠρόμην, ὃ τὰ 
ποῖα τῶν ζώων γράφων, καὶ ποῦ; ΓΟΡ. Πάνυ γε- 
ΣΩΏ. Ἄρα διὰ τοῦτο ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ζωγράφοι 
γράφοντες ἄλλα πολλὰ ζῶα; ΤῸ Ρ. Ναί. ΣΏ,. Εἰ 

δέ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῦξις ἔγραφε, πολῶς ἂν σοι 

ἀπεκέκριτο. ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Ἴϑι δὴ καὶ 
περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ, πότερόν σοι δοκεῖ πειϑὼ 
ποιεὶν ἡ ῥητορικὴ μόνη, ἢ καὶ ἄλλαν τέχναι; λέγω 
δὲ τὸ τοιόνδε" ὅςτις διδάσκει ὅτιοῦν πρᾶγμα, πότε- 

θον, ὁ διδάσκει, πείϑει; ἢ οὔ; ΓΟΡ. Οὐ δῆτα, ὦ 
Σώκρατες, ἀλλὰ πάντων μάλιστα πείϑει. Σ.Ώ. Πά" 
λιν δ᾽ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν, ὧνπερ γῦν 
δή, ἡ ἀριϑμητικὴ οὐ διδάσκει ἡμᾶς ὅσα ἐστὲ τὰ 
τοῦ ἀρυϑμοῦ, καὶ ὁ ἀριϑμητικὸς ἄνϑρωπος; 1ῸΡ. 
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Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ πείϑει; ΤΌΡ. Ναί. 
ΣΩ. Πειϑοῦς ἄρα δημιουργός ἔστι καὶ ἡ ἀριϑμη- 
τικὴ. ΓΤΌΡ. Φαίνεται. Σ.Ω. Οὐκοῦν ἐάν τις ἐρωτᾷ 
ἡμᾶς, ποίας πειϑοῦς καὶ περὶ τί, ἀποκρινούμεϑά 

σου αὐτῷ, ὅτι τῆς διδασκαλικῆς τῆς περὶ τὸ ἄρτιόν 
τε καὶ τὸ περιττὸν ὅσον ἐστί" καὶ τὰς ἄλλας, ἃς νῦν 
δὴ ἐλέγομεν, τέχνας ἁπάσας ἕξομεν ἀποδεῖξαι πει- 
ϑοῦς δημιουργοὺς οὔσας, καὶ ἧςτινος, καὶ περὶ 
ὅ, τι" ἢ οὔ; ΤΙΟΡ. ναί. ΣΩ,. Οὐκ ἄρα ῥητορικὴ 
μόνη πειϑοὺς ἐστὶ δημιουργός. ΓΟΡ. ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
Χ. ΣΩ. Ἐπειδὴ τοίνυν οὗ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο 
τὸ ἔργον, ἀλλὰ χαὶ ἄλλαι, δικαίως ὥςπερ περὶ τοῦ 
ξωγράφου, μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεϑ' ἂν τὸν λέγο οντα, 
ποίας δὴ πειϑοῦς καὶ τῆς περὶ τί πειϑοῦς ἢ ὗητον 
ρικὴ ἔστι τέχνη; ἢ οὐ δοκεῖ σοι δίκαιον εἶναι ἐπαν- 
ἐρεσϑαι; ΓΟΡ. Ἔμοιγε. ΣΏ. ᾿ἀπόκριναι δή, ὦ 
Τοργία. ἐπειδὴ καὶ σοὶ δοκεῖ οὕτω. ΤΌΡ. Ταύτης 
τοίνυν τῆς πειϑοῦς λέγω, ὦ Σώχρατες, τῆς ἐν [τοῖς] 

δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις, ὥςπερ καὶ 

ἄρτι ἔλεγον; καὶ περὶ τούτων ἅ ἐστι δίκαιά τε καὶ 
ἄδικα. Σ.Ὡ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπιώπτευον ταύτην σὲ λέ- 

7ειν τὴν πειϑὼ καὶ περὶ τούτων, ὦ ἹΤοργία " ἀλλ᾽ 
ἵγα μὴ ϑαυμάξῃης, ἐὰν [καὶ] ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν 

τί σὲ ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ μὲν δῆλον εἶναι; ἐγὼ δ᾽ 

ἐπανερωτῶ" ὅπερ γὰρ λέ 87), τοῦ Ἑξῆς ἕνεκα πὸ ἐραΐνε- 
σϑαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, ἄλλ᾽ ἵνα μὴ 
ἐϑιζώμεθα ὑπονοοῦντες προαρπάζειν ἀλλήλων τὰ 
λεγόμενα, ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν, 
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ὅπος ἂν βούλῃ, περαίνῃ:. ΓῸΡ. Καὶ ὀρϑῶς γέ μου 
δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκχκρατις. Σ.Ώ. 1ϑι δὴ καὶ τόδε 
ἐπισκεψώμεθα" καλεῖς τε, μεμαϑηκχέναι; ΓΟΡ. 
Καλῶ. ΣΏ.. Τὶ δὲ; πεπιστευκέναι) ΓΟΡ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Πότερον οὖν ταυτὸν δοκεῖ σου εἶναι μεμαϑη- 
κέναι καὶ πεπιστευκέναι, καὶ μάϑησις: καὶ πίστις, 

ἄλλο τι; ΓΟΡ, Οἴομαι μὲν ΠΟΥΡΝ ὠ ἀγοέρ 
ἄλλο. Σ.. Καλῶς γὰρ οἴει, γνώσῃ δὲ ἐνθένδε" 
γάρ τίς σε ἔροιτο, ἀρ᾽ ἔστι τις, ὦ Γοργία, μος 
ψευδὴς καὶ ἀληϑής; φαίης ἂν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. ΓΟΡ. 
Ἰγαί. ΣΩ. Τί δ᾽, ἐπιστήμη ἔστι ψευδὴς καὶ ἄλη- 
ϑής; ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Δῆλον γὰρ οὖν ὅτι οὐ 
ταυτόν ἐστιν. ΓΌΡ. ᾿Δληϑὴ λέγεις. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν 
οἵ τὲ γε μεμαϑηχότες πεπεισμένοι εἰσὶ καὶ οἵ πδπι-» 
στευκότες. ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. Σ.Ώ. Βούλει οὖν δύο 
εἴδη ϑῶμεν πειϑοῦς) τὸ μὲν πίστιν παρεχόμδνον 
ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην; ΓΟΡ. Πάνυ 
γε. ΣΏ,, Ποτέραν οὖν ἡ δητορικὴ πειϑὼ ποιεῖ ἐν 
δικαστηρίοις τε καὶ τοὶς ἄλλοις ὄχλοις; περὶ τῶν 
δικαίων τε καὶ ἀδίκων; εξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνεταν 
ἄνευ τοῦ εἰδέναι ) ἢ 8ξ ἧς τὸ εἰδέναι; ΤῸ}. 2Ζἢῆἢλον 

δήπου, ὦ “Σώκρατες γ ὅτι ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν, Σ'.Ώ. 
Ἡ θητορικὴ ἄρα, ὦ Τοργία, ὡς ἔοικε, πειϑοῖς δημι- 
ουργός ἔστι πιστευτικῆς, ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλικῆςγ περὺ 

τὸ δίκαιόν τὸ καὶ ἄδικον. ΤῸΡ. Ναί. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα 
διδασκαλικὸς ὃ βήτωρ ἐστὶ δικαστηρίων τε καὶ τῶν 
ἄλλων ὄχλων δικαίων τε πέρι καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ 
πιστικὸς μόνον. οὗ γὰρ δήπου ὕχλον γ᾽ ἂν δύναιτο 
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τοσοῦτον ἔν ὀλίγῳ χρόνῳ διδάξαι οὕτω μεγάλα πρά- 
γματα. ΤῸΡ, Οὐ δῆτα. Χι ΣΏ. Φέρε δή, ἴδωμεν 

τί ποτὲ καὶ λέγομεν περὶ τῆς δητορικῆς. ἐγὼ μὲν γάρ 
του οὐδ᾽ αὐτός πω δύναμαι καταγοῆσαν ὅ, τι λέγω. 
ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ἢ τῇ πόλει ξύλλογος, ἢ 
περὶ ναυπηγῶν, ἢ περὶ ἄλλον τινὸς δημιουργικοῦ 

ἔϑνους, ἄλλο τι ἢ τότε ὃ δητορικὸς οὐ ξυμβουλεύ- 
σει; δῆλον γὰρ ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσεν τὸν τεχνικώτα- 
τον δεῖ αἱρεῖσθαι οὐδ᾽, ὅταν τειχῶν περὶ οἰκοδομής- 
σεως ἢ λιμένων κατασκευῆς ἢ νεωρίων, ἀλλ᾽ οἵ 
ἀοχιτέκτονες " οὐδ᾽ αὖ, ὅταν στρατηγῶν αἱρέσεως πέρι, 
ἢ τάξεώς τινος ποὸς πολεμίους, ἢ χωρίων καταλή- 
ψέως, ξυμβουλὴ ἢ; ἄλλ᾽ οἵ στρατηγικοὶ τότε ξυμ- 

βυυλεναούοινν οἱ δητορικοὲ δὲ οὔ" ἢ πῶς λέγεις, ω 

Τοργία, τὰ τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὸρ αὐτός τε φῇς δή» 
τῶρ εἶνγαν καλάλλους ποιεῖν ῥητορικοὺς, εὖ ἔχεν 

τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ πυνϑάνεσθαι" καὶ ἐμὲ 
γῦν γόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν. ἴσως γὰρ καὶ τυγ- 
χάνει τις τῶν ἔνδον ὄντων μαϑητῆς σου βουλόμενος 
γενέσθαι" ὡς ἐγώ τιγᾶς σχεδὸν καὶ συχνοὺς αἰσϑά- 

γομαι; οἵ ἴσως αἰσχύνοιντ᾽ ἄν σξ ἀνέρεσϑαι" ὑπ᾽ 
ἐμοῦ οὖν ἀγερωτώμενος γόμισον καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων 
ἀνερωτᾶσθαι, δε ἡμῖν, ὦ 1ὑργία, ἔσταν ἐάν σοῦ 

ξυνῶμεν} περὶ τίνων τῇ πόλει ξυμβουλεύειν οἷοί τε 

ἐσόμεθα; πότερον περὶ δικαίου μόνον καὶ ἀδίκου; 
ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ Σωκράτης ἔλεγε ;" ἸλΝ οὖν αὖ- 

τοῖς ἀποκρίνεσθαι. ΓΟΡ. .1λλ᾽ ἐγὼ σοὶ πειράσο- 
μαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι τὴν τῆς δὴ- 
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τορικἧς δύναμιν ἅπασαν" αὐτὸς γὰρ καλῶς ὑφηγή- 
σω. οἶσϑα γὰρ δήπου, ὅτι τὰ νεώρια ταῦτα καὶ τὰ 
τείχη τῶν ᾿Αϑηνοαίων, καὶ ἡ τῶν λιμένων κατασκευή, 
ἐκ τῆς Θεμιστοκλέους ξυμβουλῆς γέγονε, τὰ δ᾽ ἔκ 
τῆς Περικλέους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῶν δημιουργῶν». ΣΣ.Ω. 
“Ἱέγεται ταῦτα, ὦ Τοργία, περὶ Θεμιστοκλέους " 

Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον ὅτε ξυνεβούλευεν 
ἡμῖν περὶ τοῦ διὰ μέσου τείχους. ΓΌΡ. Καὶ ὅταν 

-. 
2 , ε' ᾿Ξ ι .»», ᾽ «Ἡ Ὁ 

γὲ τις αἵρεσις ἢ, ὧν δὴ σὺ ἔλεγες, ὦ Σώκρατες, δρᾷς 

ὅτι οὗ δήτορές εἰσιν οἱ ξυμβουλεύοντες καὶ οὗ νυ" 
κῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων; 5.3. Ταῦτα καὶ 

ἘΠ 3 -« ὌΨΙ Ξ 

ϑαυμόάζων, ὦ Γοργία, πάλαι ἐρωτῶ, ἥτις ποτὲ ἢ 
δύναμίς ἐστι τῆς ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ τις ἔμοιγε 
καταφαίνεταν τὸ μέγεϑος οὕτω σκοποῦντι. ΧΙ. 
ἈΞ Σ } Ξ « 

1ΤῸΡ. Εἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώχρατες, ὅτι, ὡς 
, 5 -“ ᾿ 8 , Α “ 

ἔπος εἰπεῖν, ἁπάσας τὰς δινάμεις ξυλλαβοῦσα ὕφ᾽ 
«ς ὦ ὙῊΔ᾽ ἃ έ --. " »ῷ ὦωῳ Γ 

αὑτῇ ἔχει" μέγα δὲ σον τεχμήριον ἐρῶ. πολλάκις 
᾽ Ἴγ 2» ᾿ - 9 ὦ 

γὰρ ἤδη ἔγωγε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ μετὼ τῶν 
3 Ὁ εν »“Ὕὕ 

ἄλλων ἰατρῶν εἰςελϑὼν παρά τινὰ τῶν καμνόν- 
4Ἑ 9. τ 5 ᾿ ἣ Ρ.) ᾽ νιν “Ὁ 2. ᾿ »-ἷ“ ΒΔ) 

τῶν, οὐχὶ εϑέλοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ) τεμεῖν ἢ 
- Ὁ [] " - ᾽ - 

καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ 
ν -- - .᾿ κι -- 27 

ἰατροῦ πεῖσαν, ἐγὼ ἔπεισα, οὔκ ἀλλῃ τινι τέχνῃ ἢ 
- ς - ᾿ τ 2 

τῇ ῥητορικῇ. φημὶ δὲ καὶ εἰς πόλιν, ὅπη βού- 

λει, ἐλϑόντα ῥητορικὸν ἄνδρα καὶ ἰατρὸν, εἰ δέον 
λόγῳ διαγωνίζεσϑαν ἕν ἐκκλησίᾳ ἢ ὃν ἄλλῳ τινι 
ταὶ λ Υ͂ εν κα “Ὁ αὖ. “- Ἔ πἢ 2. 2 

ξυλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεϑῆναν, ῥβϑήτορα ἢ ἰα- 
᾿ , ) ὃ - υῃἈ Ὧν τὸ 3 τὴ χλλ᾽ ς ὟΝ 

ούν, οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι τὸν ἰατρὸν, ἀλλ᾽ αἷρε 
- »1 2 - 7 ἢ 3 

ϑῆναι ἂν τὸν εἰτεεῖν δυγατόν, εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ 
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πρὸς ἄλλον γε δημιουργὸν ὅὄντιναοῦν ἀγωγίζοιτο, 
σιείσειεν ἂν αὑτὸν ἐλέυϑαι ὃ ῥητορικὸς μᾶλλον ἢ 
ἄλλος διτιςοῦν. οὐ γάρ ἔστι περὶ ὅτου οὖκ ἂν πιυ- 

ϑανώτερον εἴποι ὃ ῥητορικὸς ἢ ἄλλος δοτιςοῦν τῶν 
δημιουργῶν ἐν πλήϑει. ἡ μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη 
ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης. δεῖ μέντοι, ὦ Σώ- 
κρατες, τῇ δητορικπῇ χρῆσϑαι, ὥςπερ καὶ τῇ ἄλλῃ 
πάσῃ ἀγωνίᾳ. καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τοὑτου 
ἕνεκα δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσϑαι ἀνθρώπους » ὅτι 
δμαϑέ τις πυκτεύειν τε καὶ παγκρατιάξειν, καὶ ἐν 

ὅπλοις μάχεσϑαι , ὥςτε κρείττων εἰναι καὶ φίλων 

καὶ ἐχϑρῶν, οὗ τούτου ἕνεκα τοὺς φίλους δεὶ τύ- 
πτειν, οὐδὲ κεντεῖν τὸ καὶ ἀποκτινγύναι. οὐδέ γε μὰ 
Ζϊα, ἐάν τις εἰς παλαίστραν φοιτήσας.,) εὖ ἔχων τὸ 

σῶμα καὶ πυκτικὸς γεγόμενος, ἕπειτοι τὸν πατέρα 
τὐὑπτῃ καὶ τὴν μητέρα, ἢ ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ 
τῶν φίλων, οὐ τούτου ἕνοκα δεῖ τοὺς παιδοτρίβας 
αὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις διδάσκοντας μόχεσϑαν μι- 

σεὶν τὲ καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν 
γὸὺφ παρέδοσαν, ἐπὲ τῷ δικαίως χρῆσϑαι τούτοις 
πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀμυνομέ- 

ψοὺυς; μὴ ὑπάρχοντας " οὗ δὲ, μετασιρέψαντες, χφῶν- 

ται τῇ ἰοχὺϊ καὶ τῇ. τέχνῃ οὐκ ὀρϑῶς. οὔκουν οἵ 

διδάξαντες, πον ηροί, οὐδὲ ἢ τέχνη οὔτε αἰτία 
οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκα τοίείνν ἀλλ᾽ οἵ μὴ χφώμε: 

γοι; οἶμαι, ὀρϑῶς. ὃ αὐτὸς δὴ λόγος καὶ περὶ τῆς 

ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντάς ἐστιν ὃ 
ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν, ὥςτε πιϑαγώτερος 
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εἶναι ἐν τοῖς πλήϑεσιν ἔμβροχυ περὶ ὅτον ἂν βούλη- 
ται" ἀλλ᾽ οὐδὲν τὰ μᾶλλον τοὐτου ἕνεκα δεῖ οὔτε 
τοὺς ἰατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσθαι) ὅτι δύναιντο 

ἂν τοῦτο ποιῆσαι, οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, 

ἀλλὰ δικαίως καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι; ὥςπερ καὶ 
τ ἀγωνίᾳ. ἐὰν δὲ, οἶμαι, δητορικὸς γενόμενός τις» 
κάτο ταὐτῃ τῇ δυνάμει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν 
διδάξαντα δεὶ μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πό- 
λεῶν. ξκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ δικαίᾳ χρείᾳ παρέδωκεν, 
ὁ δ᾽ ἐναντίως χφῆται. τὸν οὖν οὐκ ὀρϑῶς χρώμενον 

μισεῖν δίκαιον καὶ ἐχβάλλειν καὶ ἀποκτιννύναι, ἀλλ᾽ 

οὐ τὸν διδάξαντα. ΧΙ. ΣΩ. Οἶμαι, ὦ Γορχγία, 
καὶ σὲ ἔμπειρον εἶναν πολλῶν λόγων, καὶ καϑεωρα- 
κέναι ἐν αὐτοὺς τὸ τοιόνδε, ὅτι οὐ δᾳδίως δύνανται 

οἱ ἄνϑρωποι, περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγεσθαι, 
διορισάμενον πρὸς ἀλλήλους καὶ μαϑόντες καὶ δι- 
δάξαντες ἑαυτοὺς, οὕτω διαλύεσϑαι τὰς συνουσίας " 

ἀλλ᾽ ξὰν περί του ἀμφιςβητήσωσι, καὶ μὴ φῇ ὅ 
ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρϑῶς λέγειν) ἢ μὴ σαφῶς, χα- 
λεπαίνουσί τὸ καὶ κατὰ φϑόνον οἴονται τὸν ξαυτῶν 
λέγειν, φιλονεικοῦντας ἀλλ᾽ οὐ ζητοῦντας τὸ προκεί- 
μένον ἐν τῷ λόγῳ" καὶ ἔνιοί γε τελευτῶντες αἴσχιστα 
ἀπαλλάττονται, λοιδορηϑέντες τὸ καὶ εἰπόντες καὶ 

ἀκούσαντες περὶ σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς 
παρόντας ἄχϑεσθαι ὑπὲρ σφῶν αὐτῶν, ὅτι τοιού- 
Σῶν ἀν ϑρώπων ἠξίωσαν ἀκροαταὶ γενέσϑαι. τοῦ δὴ 
ὅνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς σὺ οὐ πάνυ 
ἀκόλουθα λέγειν οὐδὲ ἕ ξύμφωνα οἷς τοπρῶτον ἔλεγες 

ῬσΑτ, Ον. Τοῦ, 111. Β 
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περὶ τῆς δητορικῆς. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μὴ 
μὲ ὑπολάβῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέ- 
7γειν, τοῦ καταφανὲς γενέσϑαι » ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ 
οὗν, εὖ μὲν καὶ σὺ εἶ τῶν ἀνϑρώπων ὧνπερ καὶ ἐγώ, 
ἡδέως ἄν σε διερωτῴην᾽" εἰ δὲ μή, ἕῴην ἄν. ἐγὼ δὲ 
τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν ἂν ἐλεγχϑέντων, εἴ τι μὴ 
ἀληϑὲς λέγοιμι, ἡδέως δ᾽ ἂν ἐλεγξάντων, εἴ τὶς τι μὴ 
ἀληϑὲς λέγοι, οὖκ ἀηδέστερον μέντ᾽ ἂν ἐλεγχϑέντων 
ἢ ἐλεγξάντων " μεῖζον γὰρ αὐτὸ ἀγαϑὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳ 
περ μεῖζον ἀγαϑόν ἐστιν, αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ 
τοῦ μεγίστου, ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. οὐδὲν γὰρ οἶμαι 
τοσοῦτον κακὸν εἶναι ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα ψευδὴς 

περὶ ὧν τυγχάνει γῦν ἡμῖν ὃ λόγος ὥν. εἰ μὲν οὖν 
καὶ σὺ φὴς τοιοῦτος εἶναι; διαλεγώμεϑα" εἰ δὲ καὶ 
δοκεῖ χρῆναν ἐᾷν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ διαλύω- 
μὲν τὸν ξύλλογον. ΓΟΡ. ᾿Δἀλλὼ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ Σώ- 
κρατες », καὶ αὐτὸς τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγῇ" 
ἴσως μέντοι χρῆν ἐνγοεὶν καὶ τὸ τῶν παρόντων. πά- 
λαν γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς ἐλϑεῖν, ἐγὼ τοῖς πα- 

: φοῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν ἴσως πόῤφω ἄπο- 

τενοῦμεν, ἣν διαλεγώμεϑα. σκοπεῖν οὖν χρὴ καὶ τὸ 
τούτων, μὴ τινας αὐτῶν κατέχωμεν βουλομένους τι 
καὶ ἄλλο πράττειν. ΧΙΠ, ΧΑΙ͂. Τοῦ μὲν ϑορύβου, 
ὦ Γοργία τε καὶ Σώκρατες, αὐτοὶ ἀκούετε τούτων 
τῶν ἀνδρῶν, βουλομένων ἀκούειν, ἐάν τι λέγητε, 
ἐμοὶ δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο τοσαύτη ἀσχολία, 
ὥςτε τοιούτων λόγων καὶ οὕτω λεγομένων ἀφεμένῳ 
προὐργιαΐτερόν τι γενέσϑαν ἄλλο πράττειν. ΚΑΑ. 

-»- 
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Νὴ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Χαιρεφῶν, καὶ μὲν δὴ καὶ αὖ- 
τὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παραγενόμενος οὐκ οἷδ᾽ 
εἰ πώποτε ἥσϑην οὕτως, ὥςπερ νυνί" ὡςτ᾽ ἔμοιγε, 
κιὶὶν τὴν ἡμέραν ὅλην ἐϑέλητε διαλέγεσϑαν, χαριεῖ- 
σϑε. ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν, ὦ Καλλίκλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὔ- 

δὲν κωλύει, εἴπερ ἐϑέλεν Γοργίας. ΤΟῸΡ. Αἰσχρὸν 

δὴ τολοιπόν, ὦ Σώκρατες, γίγνεταιγ ἐμέ γε μὴ ἐϑέ- 
λεινγ καὶ ταῦτα αὐτὸν ἐπαγγειλάμενον ἐρωτᾷν ὅ 
τι τις βούλεται. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τούτοισι, διαλέγου τε 
καὶ ἐρώτα ὅ, τι βούλει. Σ.Ώ. ᾿άκουε δὴ, ὦ Τὸορ- 
γία, ἃ ϑαυμάζω ἐν τοῖς λεγομένοις ὑπὸ σοῦ. ἴσως 

γάρ τοι σοῦ ὀρϑῶς λέγοντος ἐγὼ οὐκ ὀρϑῶς ὕπο- 
λαμβάνω. ῥητορικὸν φῇς ποιεῖν οἷός τ᾿ εἶναι, ἐάν 
τις βοὐληταιπαρὰ σοῦ μανϑάνειν; ΤῸΡ. ἹΝαΐί. ΣΩ. 

Οὐκοῦν περὶ πάντων ὥςτ' ἐν ὄχλῳ πιϑανὸν εἶναι, οὐ 
διδάσκοντα, ἀλλὰ πεέϑοντα; ΤῸΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ἔλεγες τοίνυν δή; ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ 
τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἔσται ὃ δήτωρ. ΓΟΡ. Καὶ 
γὰρ ἔλεγον» ἕν 78 ὄχλῳ. 5. ἢ). Οὐκοῦν τὸ ἐν ὄχλῳ 

τοῦτό ἔστιν, ἐν τοῖς μὴ εἰδόσιν; οὐ γὰρ δή που ἕν 
γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πυϑανώτερος ἔσται. ΓΟΡ. 

᾿ἀληϑῆ λέγεις. ΣΏ. Οὐκοῦν, εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πι- 
ϑανώτερος ἔσται, τοῦ εἰδότος πιϑανώτερος γίγνε- 

ται; ΓΟΡ. Πάνυ γε. ΣΏ- Οὐκ ἰατρός γε ὦν: ἢ 
γάρ; ΤΟΡ. Ναί. ΣΩ.. Ὁ δὲ μὴ ἰατρός γε δή που, 
ἀνεπιστήμων, ὧν ὃ ἰατρὸς ἕ ἐπιστήμων ; Σ ΤΟΡ. 4 ἤλον 
ὅτι. Σ,Ω. Ὁ οὐκ εἰδὼς ὦ ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐκ εἰ- 

δόσι πιϑανώτερος ἔσται, ὅταν ὃ δήτωρ τοῦ ἰατροῦ 

Βα 
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πιϑανώτερος ἢ. τοῦτο ξυμβαΐνει; ἢ ἄλλοτι; ΤΟΡ. 

Τοῦτο ἐνταῦϑά γε ξυμβαΐνει. 132. Οὐκοῦν καὶ 

περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύτως ἔχεν ὃ δήτωϑ 

καὶ ἢ δητορικῆ αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα οὐδὲν 

δεὶ αὐτὴν εἰδέναν ὅπως ἔχεν; μηχανὴν δὲ τινὰ πει- 

ϑοὺς εὑρηκέναυ ; ὥςτε φαίνεσϑαι τοῖς οὖκ εἰδόσι 

μᾶλλον εἰδέναι τῶν εἰδότων. ΧΙΥ. ΓΟΡ. Οὐκοῦν 

πολλὴ ῥᾳστώνη; ὦ Σώκρατες, γίγνεται; μὴ μα- 

ϑόντα τὰς ἄλλας τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταὑτην; μηδὲν 

ἐλαττοῦσϑαι τῶν δημιουργῶν; 5... Εἰ μὲν ἐλαττοῦ- 

ται ἢ μὴ ἐλαττοῦται ὃ δήτωρ τῶν ἄλλων, διὰ τὸ 

οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ἐπισκεψόμεϑα ; ἐάν τι ἡμὶν 

“τρὸς λόγου ἢ νῦν δὲ τόδε πρότερον σκεψώμεθα" 

ἄνα τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, καὶ τὸ 

αἰσχρὸν καὶ τὸ καλόν, καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακόν, οὕ- 

τως ἔχων ὃ δητορικὸς ὡς περὶ τὸ ὑγιεινὸν παὶ περὶ 

τὼ ἄλλα, ὧν αἵ ἄλλαι τέχναι" αὐτὰ μὲν οὐκ εἰδὼς; 

«τἰ ἀγαϑὸν ἢ τί κακόν ἔστιν», ἢ τἰ καλὸν ἢ τὶ αἰσχρόν», 

ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, πειϑὼ δὲ περὶ αὐτῶν μεμηχα- 

ψημένος, ὥςτε δοκεῖν εἰδέναι, οὐκ εἰδώς, ἐν οὐκ 

εἰδόσι, μᾶλλον τοῦ εἰδότος; ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ 

δεῖ προεπιστάμενον ταῦτα ἀφικέσϑαν παρὰ σὲ τὸν 

μέλλοντα μαϑήσεσθϑαν τὴν δητορικὴν; εἰ δὲ μή, σὺ 

ὃ τῆς δητορικῆς διδάσκαλος,
 τούτων μὲν οὐδὲν διδάτ- ᾿ 
ΒῚ 

3 
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ἕεις τὸν ἀφικνούμενον, --α οὐ γαρ σον ἔργον, -- ποιὴπ 
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σεις δ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοι- 
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οαὗτα, οὐκ εἰδότα , καὶ δοκεῖν ἀγαϑὸν εἶναι, οὐκ 
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ὄντα ; ἢ τοπαράπον οὐχ οἷος τὸ ἐδ ἢ αὐτὸν θιθαξαν 
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τὴν δητορικὴν, ἐὰν μὴ προε! δῇ στηὶ τούτων τὴν 
ἀλήϑειαν; ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχεν, ὦ Γοργία ; καὶ 
“πρὸς Διός, ὥςπερ ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας τῆς 
ῥητορικῆς ε εἰπὲ τίς ποϑ᾽ ἡ δύναμίς ἑ ἐστιν. ΓΟΡ. ᾿Αλλ 
ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ μὴ εἰδώς, 
καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαϑήσεσϑαι. ΣΩ. Ἔχε δὴ" 
καλῶς γὰρ λέγεις" ἐάν περ ῥητορικὸν σὺ τινὰ ποι᾿,- 
σῃς, ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα, 
ἤτον πρότερόν ἵγε ἢ ὕστερον μαϑόντα παρὰ σοῖ. 
ΓΟΡ. Πάνυ γε. ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὼ τεκτονικὰ με- 
μαϑηκώς; τεκτονικός, ἢ οὔ; ΤῸ. Ἱγαί. .ΣΩ. 
Οὐκοῦν καὶ ὃ τὰ μουσικά, μουσικός; ΓΟΡ. Ναί. 
ΣΙ. Καὶ ὃ τὰ ἰατρικά, ἰατρικός; καὶ τἄλλα οὕτω 
κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ὁ μεμαϑηκὼς ἕκαστα τοι- 

οὗτός ἔστιν, οἷον ἕχαστον ἢ ἐπιστήμη ἀπεργάζεται; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. Σ,Ώ. Οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λό- 
γον καὶ ὃ τὸ δίκαια μεμαϑηκὼς δίκαιοςγ)Σ ΤῸΡ. 
Πάντως δὴ που. ΣΏ. ὍὍ δὲ δίκαιος δίκαια που 

πράττει; ΓΟΡ. Ἱναΐ, Σ,Ώ. Οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν δη- 
τορικὸν δίκαιον εἶναι, τὸν δὲ δίκαιον βούλεσθαι 
δίκαια πράττειν; ΤΟΙ. Φαίνεταίγε. ΣΩ.. Οὐδέποτε 
ἄρα βουλήσεται ὅδ γε δίκαιος ἀδικεῖν. ΓΟΡ. ᾿4νἀγ- 
κη. Σ.Ώ. Τὸν δὲ ῥητουνικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου 
δίκαιον εἶναι. ΓΌΡ. Ναί. Σ,Ώ. Οὐδέποτε ἄρα βου- 
λήσεταν ὃ ῥδητοριπκὸς ἀδικεῖν. ΤῸ, Οὐ φαίνεταί 
γε. ΧΥ͂, ΣΩ, έμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον 
ὅτι οὐ δεῖ τοῖς παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν, οὐδ᾽ ἐκβάλ- 
λειν ἔχ τῶν πόλεων, ἐὼν ὃ πύχτης τῇ πυπκτικῇ 
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μὴ καλῶς χρῆται καὶ ἀδικῇ; ὡσαύτως δὲ οὕτω καὶ 
ἐὰν ὃ δήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως χρῆται, μὴ τῷ 
διδάξαντι ἐγκαλεῖν, μηδὲ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς πόλεως, 
ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ οὐκ ὀρϑῶς χρωμένῳ τῇ ῥη- 
τορικῇ; ἐδῥήϑη ταῦτα ἢ οὔ; 1Ὁ. ᾿Εῤρδήϑη. 
ΣΩ. νῦν δὲ γε ὃ αὐτὸς οὗτος φαίνεται ὃ  ῥητορικὸς 

οὐκ ἄν ποτε ἀδικήσας, ἢ οὔ; ΤῸΡ. Φαΐνεται. ΣΙ. 
Καὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργέα, λόγοις ἐλέγετο, 
ὅτι ἡ δητορικὴ περὶ λόγους εἴη, οὐ τοὺς τοῦ ἀρ- 
τίου κοιὶ περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου καὶ ἀδί- 
κου" ἢ οὔ; ΓΟΡ. Νναΐ. ΣΏ,.. Ἐγὼ τοίνυν σοῦ τότε 
ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον, ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἢ δη- 
τορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀεὶ περὶ δικαιοσύνης 
τοὺς λόγους ποιεῖται" ἐπειδὴ δὲ ὀλίγον ὕστερον ἔλε- 
γες, ὅτι ὃ ῥήτωρ, τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, οὕτω 

ϑαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ ξυνάδειν τὰ ἐλεγόμενα, 
ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους, ὅτι εἰ μὲ κέρδος ἢ ἡγοῖο 

εἶναι τὸ ἐλέγχεσϑαν, ὥςπερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέ- 
γεσϑαν, εἰ δὲ μὴ, ἐᾷν χαίρειν. ὕστερον δὲ ἡμῶν 
ἐπισκοπουμένων, ὁρᾷς δὴ καὶ αὐτός, ὅτι αὖ ὅμολο- 
χεῖται, τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως χγρῆσϑαι 
τῇ ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. ταῦτα οὖν ὅπη 
ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργία, οὐκ ὀλίγης 
ξυνουσίας ἐστὶν ὥςτε ἱκανῶς διασκέψασθαι. ΧΥ͂Ι. 

ΠΩ,Δ. τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ σερὶ τῆς 

δητορικῆς δοξάξεις ὥςπερ νῦν λέγεις; ἢ οἴει, ὅτι 

Τοργίας ἠσχύνϑη σοι μὴ προσομολογῆσαι, τὸν δη- 
τορικὸν ἄνδρα μὴ οὐχὶ καὶ τὰ δίκαια εἰδέναν καὶ 
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εἰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαθά, καὶ ἐὰν μὴ ἔλϑῃ ταῦτα εἰ- 
δὼς παρ᾽ αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν ἔπειτα ; ἐκ ταὑτης 
ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον τι ξυνέβη ἐν τοῖς λό- 
γοις" τοῦϑ' ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα 
ἑρωτήματα. ἐπεὶ τίνα οἴει ἀπαρνήσεσϑαν μὴ οὐχὲ 
καὶ αὐτὸν ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους διδά- 
ξεν; ἀλλ᾽ εἰς τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία 
ἐοτὶ τοὺς λόγους. Σ. ἾΩ, κάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοι 
ἐξεπέτηδες κτώμεϑα ἑταίρους καὶ υἱεῖς , ἵνα, ἐπειδὰν 
αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνόμενοι σφαλλώμεϑα, παρόν- 
τες ὑμεῖς οἵ νεώτεροι ἐπανορϑῶτε ἡμῶν τὸν βίον καὶ 
ἐν ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. καὶ νῦν εἴ τι ἐγὼ καὶ Γορ- 

γίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεϑα, σὺ παρὼν ἐπανόρ- 
ϑου" δίχαιος δ᾽ εἶ" καὶ ἐγὼ ἐθέλω, τῶν ὡὥμολο- 
γημένων εἴ τί σον δοκεῖν μὴ καλῶς ὡμολογῆσϑαι, ἀνα- 
ϑέσϑαι ὅ, τι ἂν σὺ βούλῃ, ἐάν μοι ἕν μόνον φυ- 
λάττης. ΠΑ. Τί τοῦτο λέγεις; Σ,Ώ. Τὴν μακρο- 
λογίαν, ὦ Πῶλε, ἢν καϑέξης, ἣ τοπρῶτον ἐπεχεΐ- 

ρησας χρῆσϑαι. ΠΑ. Τὶ δὲ; οὐκ ἐξέσται μοι λὲ- 
γειν, ὁπόσα ἂν βούλωμαι; ΣΏ. Δεινὰ μέντ᾽ ἂν πά- 
ϑοις, ὦ βέλτιστε, εἰ ᾿Αϑήναζε ἀφικόμενος, οὗ τῆς 

Ελλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν, ἔπειτα 
σὺ ἐνταῦϑα τούτου μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλὰ ἀντίϑες 
τό, σοῦ μακρὰ λέγοντος καὶ μὴ ἐϑέλοντος τὸ ἐρω» 
τώμενον ἀποκρίνεσθαι, οὐ δεινὰ αὖ ἂν ἐγὼ πάϑοιμυ 
εἰ μὴ ἐξέσται μοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου; ἀλλ 
εἴ τι κήδει τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένον, καὶ ἐπανορϑώ- 
σασϑαι αὐτὸν βούλει, ὥςπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ἀναϑές 
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μένος ὅδ, τι σοι δοκεῖ, ἕν τῷ μέρεν ἐρωτῶν τὲ καὶ 
ἐρωτώμενος, ὥςπερ ἐγώ τε καὶ Γοργίας, Ἐλεγχὲ τὲ 
καὶ ἐλέγχου. φῇς γὰρ δὴ που καὶ σὺ ἐπίστασϑαι, 
ἅπερ Γοργίας, ἢ οὔ; ΠΏ... Ἔγωγε. Σ.Ω. Οὐκοῦν 
καὶ σὺ κελεύεις σεαυτὸν ἐρωτᾷν ἑκάστοτε ὅ τι ἂν 
τις βούληται, ὦ ὡς ἐπιστάμενος ἀποχρίνεσϑαι; Π.Ω.. 
Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον 
βούλει ποίει, ἐρώτα, ἢ ἀποκρίνου. ΧΥΤΙ, Π.2..1. 
“Ἱλλὰ ποιήσω ταῦτα, καί μοι ἀπόκριναι, ὦ Σώκρα- 
τές. ἐπειδὴ Ι [Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοκεῖ περὶ τῆς ῥητο- 
θικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; ΣΩ. Ἦρα ἐρωτιζς, 

ἥντινοι τέχνην φημὶ εἶναι; 1... Ἔγωγε. ΣΩ. Οὐ- 

δεμία ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ὡς γε πρὸς σὲ τἀληϑῆ 
εἰρῆσϑαι. Π.Ώ 41. ᾿Αλλὰ τὶ σου δοκεῖ ἢ ῥητορικὴ εἷ- 
»ὃ; ΣΏ. ΠΟαγ ΜΝ. Ο φὴς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν 

τῷ ξυγγράμματιγ ὃ ἐγὼ ἔναγχος ἀνέγνων. ΠΑ. 
Τίτοῦτο λέγεις : Σ.Ώ,.. ᾿Εμπειρέαν ἔγανγὲτινα. 11. 4]. 
“Ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ ἡ δητορικὴ ἘΠῚ ΣΩ. 
Ἔμοιγε, εἰ μὴ τι σὺ ἄλλο λέγεις. 24. Τίνος 
ἐμπειρία: Σ.Ώ. Χαριτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀἄπεργα- 
σίας. ΠΑ. Οὐκοῦν καλόν σοῦ δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ 
εἶναι. χαρίξισϑ αι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις; Ὁ δ Ἡ 

τί δέ, ὦ Πῶλε; πέπυσαι ἤδη παρ᾽ ἐμοῦ ὅδ, τι φημὲ 
αὐτὴν εἶναι, ὥςτε τὸ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾷς, εἰ οὐ καλὴ 

μοὲ δοκεῖ εἶναι; ΠΩ. Οὐ γὰρ πέπυσμαε, ὅτι ἐμ- 
πειρίαν τινὰ αὐτὴν φὴς εἶναι; ΣΩ. Βούλει οὖν, 
ἐπειδὴ τιμᾶς τὸ χαοίζεσθαν, σμικρόν τέ μοι χαρΐ- 
σασθαι; 5.211. Ἔγωγε. Σ,Ώ. Ἑροῦ νῦν με, ὀψο- 
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ποιΐαᾳ ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι. ΠΏ... ᾿Ερωτῷ δὴ, 
τίς τέχνη ὀψοποιΐα. 1.2. Οὐδεμία, ὦ Πῶλε. ΠΛ. 
"Ἀλλὰ τί, φάϑι. Σ.Ω. Φημὶ δὴ, ὃ ἐμπειρία τις. Π.Ώ.Δ. 
1ἴς, φάϑι. ΣΏ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἡδονῆς 

ἀπεργασίας , ὦ πῶλε. ΠΩ.Δ. Ταυτὸν δ᾽ ἐστὶν 

ὀψοποιΐα καὶ ῥητορικὴ; 2.2. εὐθρη φάη γε, ἀλλὰ 
τῆς αὐτῆς ἐπιτηδεύσεως βόριον. Ἢ 2.4. Τίνος λέγεις 
ταύτης; ΣΙ. “Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληϑὲς εἰσι εὶν, 

ὀκνῶ Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί με διακωμῳ- 
δεῖν τὸ ξαυτοῦ ἐπιτήδευμα. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό 
ἔστιν ἧ δητορικὴ, ἣν Τοργίας ἐπιτηδεύει, οὐκ οἶδα 
καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν ἡμῖν. καταφαγὲς 
ἐγένετο, τί ποτε οὗτος ἡγεῖται" ὃ δ᾽ ἐγὼ καλῶ τὴν 
ῥητορικὴν. πράγματός τινός ἐστι ἀηβῖγα οὐδενὸς 
τῶν καλῶν. ΓΟΡ. Τίνος, ὦ Σώκρατες; εἰπὲ μή» 
δὲν ἐμὲ αἰσχυνϑείς. Σ.Ω. ΧΥΤΙΙ, Δοκεῖ τοίνυν μοι, 
ὦ Γοργία, εἶναί τι ἐπιτήδευμα, τεχνικὸν μὲν οἶ!, 
ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς καὶ ἀνδρείας καὶ φύσει δει- 
γῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις. καλῶ δὲ αὐτοῦ 
ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολαπείαν. ταύτης μοι δοκεῖ τῆς 
ἐπυτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, ἕν 
δὲ καὶ ἡ ὀψοποιϊκή» ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη Ἰᾷ 
δὲ ὃ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ᾽ ἐμπειρίᾳ 

καὶ τριβή. ταύτης μόριον καὶ τὴν δητοοικὴν ἐγὼ 
καλῶ, καὶ τήν γ8 κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστι- 
κήν " τέτταρα τοῦτο μόρια ἐπὶ τέτταρσι πράγμασιν. 
εἰ οὖν βούλεται Πῶλος πυνϑάνεσϑαι, πυνϑαγέσϑω, 
οὐ γάρ πω πέπυσται; ὅποῖο» φημὲ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν 
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κολακείας μόριον εἶναι, ἄλλ᾽ αὐτὸν λέληϑα οὕπω 
ἀποκεκριμενος" ὃ δ δὲ ἐπανερωτᾷ εἰ οὐ καλὸν ἡ γοῦ- 
μαν εἶναι" ἐγὼ "δὲ αὐτῷ οὐκ ἀποκρινοῦμαι πρό- 
τερον, εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρὸν ἥ γοῦμαι εἶναι τὴν ῥη- 
τορικὴν » πρὶν ἂν πρῶτον ἀποκρίνωμαι; ὅ τι ἐστίν. 
οὐ γὰρ δίκαιον; ὦ ἘΔΟΝΝ ἀλλ᾽ εἴπερ βούλει πυϑὲ- 
σϑαι, ἐρώτα, ὅποϊον μόριον τῆς κολακείας φημὶ εἶ- 

᾿ Ξ μ ; - ᾿ Δ] 

γαν τὴν δητορικὴν. Π.2.41. ᾿Ερωτῷ δὴ, καὶ ἀπόκριυ- 
: « - ΄ -- “- δορπον ἫΝ ΄ ΕΣ 

γαι, ὅποῖον μόριον. Σ.Ώ. .4ρ᾽ οὖν ἂν μάϑοις ἀπο- 
πριναμένου ; ἔστι γὰρ ἡ ῥητορικὴ, κατὰ τὸν ἐμὸν 
λόγον, πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. Π.2.4. Τί οὐν; 

- Ψ [ 5 . τ 2 

καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἰγαι; Σ.. «ΑἸισχρὸν 
ἔγωγε. τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ ἐγὼ καλῶ ὀπειδὴ δεῖ 
σοι ἀποχρίνασϑαι ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ λέγω. ΤῸΡ. 
διὰ τὸν Δα, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸς 

ξυγνίημι ὅ, τι λέγεις. ΣΏ.. Εἰκότως γε; ὦ Τοργία. 

οὐδὲν γάρ πω σαφὲς λέγω" “Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ 

καὶ ὀξὺς. ΤΌΡ. ᾿Αλλὰ τοῦτον μὲν ἔχ" ἐμοὶ δ᾽ εἰπέ, 
πῶς λέγεις πολιτικῆς μορίου εἴδωλον εἶναι τὴν δη- 

ἵ ΄ 2 Ἁ Γ Υ̓͂ « 

τορικήν. Σ,4. λλὰ ἐγὼ πειράσομαι φράσαι ὃ 
͵ ΕΣ ς ι ᾿ γὲ μοι φαίνεται εἶναι ἡ δητορικὴ " εἰ δὲ μὴ τυγ- 

χάνει ὃν τοῦτο, Πῶλος ὅδε ἐλέγξει. σῶμά που κα- 
ω 3 Ὁ ἣν 5» 

λεῖς τι καὶ ψυχήν; ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Ου- 

κοῦν καὶ τούτω» οἴει τινὰ εἶναν ἑκατέρου εὐεξίαν ; 
1Ὸ}. Ἔγωγε. Σ.Ω. Τί δὲ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, 
“5 ὅλο ὁ 9 ἐτ Γ [ ᾿ - 

οὖσαν δ᾽ οὔ ; οἵον τοιόνδε τι λέγω" πολλοὲ δοκοῦσιν 
“. 3»; - ῇ εχ 39 21 ε ’ »7 ᾿ 

εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὗς οὐκ ἂν ῥαδίως αἴσϑοιτό 
5 “ , ᾿ ᾿ -“ 

τις, ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν, ἄλλος ἢ ἰατρός τὲ καὶ τῶν 
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γυμναστικῶν τις. ΤΌΡ. ᾿Αληϑῆ λέγεις. ΣΏ. Τὸ 

τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν σώματι εἶναι καὶ ἐν ψυχῆ, ὅ τι 
ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν, 
ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. ΧΙΧ. ΣΩ. 
Φέρε δὴ σοι, ἐὰν δύνωμαν, σαφέστερον ἐπιδείξω ὃ 
λέγω. δυεῖν ὄντοιν πραγμάτοιν, δύο λέγω τέχνας, 

καὶ τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ, πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ 
ἐπὶ τῷ σώματι, μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαν οὐκ ἕχω 
σοι" μιᾶς δὲ οὔσης τῆς τοῦ σώματος ϑεραπείας, δύο 
μόρια λέγω, τὴν μὲν γυμναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικὴν" 
τῆς δὲ πολιτικῆς, ἀντίστροφον μὲν τῇ γυμναστικῇ 
τὴν νομοϑετικὴν, ἀντίστροφον δὲ τῇ ἰατρικῇ τὴν 
δικαιοσύνην. ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε 
περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων, ἥ τε ἰατρικὴ 
τῇ γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοϑετικῇ" 
ὅμως δὲ διαφέρουσἐ τι ἀλλήλων. τεττάρων δὴ τού- 
των οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον ϑεραπευου- 
σῶν, τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχὴν, ἡ 
κολακευτικὴ αἰσθομένη, οὐ γνοῦσα λέγω, ἀλλὰ 
στοχασαμένη, τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα, ὑποδῦσα 
ὑπὸ ἕκαστον τῶν μορίων, προςποιεῖται εἶναι τοῦτο 
ὅπερ ὑπέδυ" καὶ τοῦ μὲν βελτίστου οὐδὲν φροντίζει, 
τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ ϑηρεύεται τὴν ἄνοιαν καὶ ἐξα- 
πατᾷ" ὥςτε δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ μὲν 
οὖν τὴν ἰατρικὴν ἢ ὀψοποιϊκὴ ὑποδέδυκε, καὶ 
προςποιεΐταν τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, 
ὥςτ᾽ εἰ δέοι ἐν παισὶ διαγωνίζεσθαι ὀψοποιόν τε 
καὶ ἰατρόν, ἢ ἕν ἀνδράσιν οὕτως ἀνοήτοις, ὥςπερ 
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οἵ παῖδες, πότερος ἐπαΐοι περὶ τῶν χρηστῶν σι- 
τίων ἢ πονηρῶν, ὃ ἰατρὸς ἢ ὃ ὀψοποιός, λιμῷ 
ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ 
καλῶ, καὶ αἰσχρὸν φημί, ὦ Πῶλε, τὸ τοιοῦτον. 
τοῦτο γὰρ πρὸς σὲ λέγω, ὅτι τοῦ ἡδέος στοχείζεται 

ὄνευ τοῦ Ξελείστου, τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι εἶναι; 
ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν, ὅτυ οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προς- 

φέρει, ὅποϊα ἄττα τὴν φύσιν ἐστίν, ὥςτε τὴν 
αἰτίαν ἑκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν., ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ 
καλῶ, ὃ ἂν ἢ ἄλογον πρᾶγμα. τούτων δὲ πέρι εἰ 
ἀμφιεβητεῖς, ἐθέλω ὑπουχεῖν λόγον. ΧΧ. Τὴ 

μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥςπερ λέγω, ἢ ὀψοποιϊκὴ κολα- 
κεία ὑπόκειται, τὴ δὲ γυμναστικῆ, κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρύπον τοῦτον, ἡ κομμωτιπὴν κακοῦργός τε οὖσα καὶ 
ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος, σχὴμασί τε 
καὶ χρώμασν καὶ λειότητι καὶ αἰσϑήσεν ἀπατῶσα;, 
ὥςτε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκομένους τοῦ 
οἰκείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. ἵν᾽ οὖν μὴ 
μακρολογῶ, ἐϑέλω σοι εἰπεῖν, ὥςπερ οἵ γεωμέτραι, 
(ἤδη γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουϑήσειας) ὅτι, ὃ κομμωτικὴ 
πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο ὀψοποιϊκὴ πρὸς Ἰατρι- 
κήἡν" μϑίλλον δὲ ὧδε, ὅτι, ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμγα- 
στικὴν, τοῖτο οὐδ νὴ πρὸς νομοϑετικὴν, καὶ ὅτι, 
ὃ ὀϊνοποιϊκὴ πρὸς ἰατρικὴν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς 
δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκεν οὕτω φὺ- 
σει" ἅτε δ᾽ ἐγγὺς ὄντων, φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ 
περὶ ταυτὰ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, καὶ οὐκ ἔχουσιν 
ὅδ, τὸ χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς, οὔτε οἵ ἄλλοι 
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ἄν ρωποι τούτοις. καὶ γὰρ ἂν εἰ μὴ ἡ ψιχὴ τῷ σώ“ 
ματι ἐπεστάτει, ἀλλ᾽ αὐτὸ αὑτῷ, καὶ μὴ ὑπὸ ταῦ- 
τῆς κατεϑεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο ἢ τὲ οὀψοποιϊκὴ 
χαὶ ἡ ἰατρικὴ, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔκρινε οταϑμώ- 
μενον ταῖς χάρισι ταῖς πρὸς αὐτὸ, τὸ τοῦ ᾿ἀναξαγό- 

ρου ἂν πολὺ ἦν, ὦ φίλε Πῶλε (σὺ γὸρ τούτων ἔμ- 
πειρος)" ὁμοῦ ἂν πάντα χρήματα ἐφύρετο ἔν τῷ αὖ- 
τῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν τὸ ὑγιεινῶν καὶ ἰατρικῶν 
καὶ ὀψοποιϊκῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ φημι τὴν δητορι- 
κὴν εἶναι, ἀκήκοας " ἀντίστροφον ὀψοποιΐας ν ψυ- 
χῇ, ὡς ἐκεῖνο ἕν σώματι. ἴσως μὲν οὖν ἄτοπον πε-- 
ποίηκα, ὅτι σε οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν, αὖ-- 
τὸς συχνὸν λόγον ἀποτέτοακα. ἄξιον μὲν οὖν ὁμοὺ 
ξυγγνώμην ἔχειν ἐστί. λέγοντος γάρ μου βραχέα, οὐκ 
ἐμάνϑανες, οὐδὲ χρῆσϑαι τῇ ἀποχρίσει, ἥν σοι ἀπε- 

κρινάμην, οὐδὲν οἷός τ᾽ ἦσϑα, ἀλλὰ ἐδέου διηγήσεως. 
ἐὰν μὲν οὖν καὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου μὴ ἔχω ὅ, τι 
χοήσωμαν, ἀπότεινε καὶ σὺ λόγον" ἐὰν δὲ ἔχω, ἕα 
μὲ χρῆσϑαι" δίκαιον γάρ. καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἅπο- 
κρίσει εἴ τι ἔχεις χρῆσϑαι» χρῶ. ΧΧΙ, 22... τί 

οὖν φῇς; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι ἢ ῥητορικὴ: » Σῶ, 
Κολοκείας μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον" ἀλλ᾽ οὐ 
μνημονεύεις τηλικοῦτος ὥν, ὦ Πῶλε; τί τάχα δρά- 

σεις πρεσβύτης γενόμενος; ΠΑ. ἾΑ4ρ᾽ οὖν δοκοῦοί 
σοι ὡς κόλαχες ἐν ταῖς πόλεσι φαῦλον νομίζεσθαι οἵ 

ἀγαϑοὶ δήτορες; Σ. ᾿Ερώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, ἢ 
λόγου τινὸς ἀρχὴν λέγεις; Π..Δ. Ἐρωτῷ ἔγωγε. 
ΣΏ. Οὐδὲ νομίξεσϑαι ἔμοιγε δοκοῦσι. 1.24. Πῶς 
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οὗ νομίξεσϑαι; οὐ μέγιστον δύνανται τῶν ἐν ταῖς 
πόλεσιν; Σ,Ώ. Οἴκ, εἰ τὸ δύνασϑαΐ γε λέγεις ἀγα- 
ϑόν τι εἶναι τῷ δυναμένῳ. ΠΑ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ 
λέγω γε. Σ.Ω. Ἐλάχιστον τοΐνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν 
τὴ πόλει δύνασϑαι οἱ δήτορες. Π..Α. Τί δ᾽; οὐχ, 
ὥςπερ οὗ τύραννοι, ἀποκτιγνγύασέ τε ὃν ἂν βούλων- 

ται, καὶ ἀφαιροῦνται χρήματα, καὶ ἐκβάλλουσιν ἰχ' 
τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοὶς; Σ. Ἰγὴ τὸν κύνα" 

ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ Πῶλε, ἐφ᾽ ἑκάστου ὧν λέγεις, 
πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώμην σαυτοῦ 
ἀποφαίνῃ, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾷς. 1.2.4. .4λλ᾿ ἔγωγε, σὲ ἐρω- 
τῶ. ΣΩ. Εἶεν, ὦ φίλε" ἔπειτα δύο ἅμα με ἐρωτῷς; 
Ππ2,.Λ. Πῶς δύο; ΣΏ. Οὐκ ἄρτι οὕτω πως ἔλεγες, 

ὅτι ἀποκτιννύασιν οὗ ῥήτορες οὺς ἂν βούλωνται, 
ὥςπερ οἵ τύραννοι, καὶ χρήματα ἀφαιροῦνταν καὶ 
ἐξελαύνουσιν ἔκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς; Π.Ώ.4. 
Ἔγωγε. ΧΧΙΠ. Σ.Ώ. “έγω τοίνυν σοι, ὅτι δύο ταῦτ᾽ 
ἐστὲ τὰ ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαι γέ σοι πρὸς 
ἀμφότερα. φημὶ γὰρ, ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς δήτο- 
ρας καὶ τοὺς τυράννους δύνασϑαν μὲν ἐν ταῖς πόλεσε 

σμικρότατον, ὥςπερ νῦν δὴ ἔλεγον" οὐδὲν γὰρ ποιεῖν 
ὧν βούλονται; ὡς ἔπος εἰπεῖν " ποιεῖν μέντοι ὅδ, τι 
ἐὲν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶναι. ΠΩ ΔΑ. Οὐκοῦν τοῖ:- 

τό ἐστι τὸ μέγα δύνασϑαι; ΣΩ. Οἴχ, ὡς ; γὲ φήσει 
“Πῶλος. Π} 4. Ἐγὼ οὔ φημι: φημὲ μὲν οὖν ἔγωγε. 
ΣΏ. Μὰ τὸν οὐ σὺ γε, ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασϑαι ἕ ἕφης 
ἀγαϑὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ. ΠΑ. Φημὲ γὰρ οὖν. 
Σ.). Αγαϑὸν οὖν οἴει εἶναι. ἐών τις ποιῇ ταῦτα α 



ἐ. Ρ. 467. «. ὃ. ο. αΟ ΚΟΙ͂ΛΑ ϑ, δὲ 

ἂν δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν μὴ ἔχων; καὶ 
τοῦτο καλεῖς μέγα δύνασθαι; ΠΙᾺ. Οὐκ ἔγωγε. 
ΣΙ. Οὐκοῦν ἀποδείξεις τοὺς δήτορας νοῦν ἔχοντας, 

καὶ τέχνην τὴν ῥητορικὴν, ἀλλὰ μὴ κολακείαν, ἐμὲ 
ἐξελέγξας; εἰ δέ με ἐάσεις ἀνέλεγπτον, οἵ δήτορες, οἵ 
ποιοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς, καὶ οἵ τὐ- 

ραννοι, οὐδὲν ἀγαϑὸν τοῦτο κεκτήσονται, εἰ δὴ δύ- 
γαμίὶς ἐστιν, ὡς σὺ φής, ἀγαϑόν, τὸ δὲ ποιεῖν ἄνευ 

γοῦ ἃ δοκεῖ, καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι " ἢ οὔ. 
ΠΩ Α. Ἔγωγε. ΣΏ. Πῶς ἂν οὖν οἵ δήτορες μέγα 
δύναιντο ἢ οἵ τύραννοι ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σω- 
κράτης ξξελεχϑῇ ὑπὸ Πώλου, ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλον- 
ται; ΠΏ,.Λ. Οὗτος ἀνὴρ ---- ΣΏ. Οὔ φημι αὐτοὺς 
ποιεῖν ἃ βούλονται" ἀλλά μ᾽ ἔλεγχε. Π.Ώ2.Α. Οὐκ ἄρτι 
ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς βέλτιστα εἶναι τού- 
του πυόσϑεν; ΣΩ. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. Πὼ 4. 

Οὐκοῦν ποιοῦσιν ἃ βούλονται; Σ.Ώ. Οὔ φημι. ΖΠ12. 4. 
Ποιοῦντες ἃ δοκεῖ αὐτοῖς 1 ΣΩ. Φημί. πῶ.1. 
Σχέτλιά γε λέγεις καὶ ὗ ὑπερφυῆ, ὦ Σ “Σώκρατες. 2... "Μὴ 
κατηγόρει, ὦ λῶστε Πῶλε, ἵνα προσείπω σε κατὸ 
σὲ" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἐρωτᾷν, ἐπίδειξον ὅτε 
ψεύδομαι" εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς ἀποκρίνου. ΠΏ. 1. ᾿4λλ᾽ 
ἐθέλω ἀποκρίνεσϑαν, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅ, τι λέγεις. 
ΧΧΙΙΠ. ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἵ ἄνϑρω-- 
ποι τοῦτο βούλεσϑαι ὦ ὃ ἂν πράττωσιν ἑκάστοτε, ἢ 
ἔχεῖνο, οὗ ἕνεκα πράττουσι τοῦϑ᾽ ὃ πράττουσιν; 
οἵον, οὗ τὰ φάρμακα πίνοντες παρὰ τῶν ἰατρῶν πό- 
τερόν σοὶ δοχοῦσι τοῦτο βούλεσθαι ὅπερ ποιοῖσι, 



62 ΡΕΑΧΦΔ ἀλω,. 
Π γ᾽ νῷ -Ὁ π΄. ἂν «ες ΄ πἶνειν τὸ φάρμακον καὶ ἀλγεῖν; ἢ ἐκεῖνο, τὸ ὑγιαΐ- 

τ -“ 

ψειν, οὗ ἕνδκα πίνουσι; 12.1.4. Ζ2ῆλον ὅτι τὸ ὑγιαί--: 
- κα 53 ῳ ᾿ «Ἡ , 

γειν, οὗ ἕνεκα πίνουσιν. Σ.Ὦ. Οὐκοῦν καὶ οὗ πλέον- 
. ΕῚ 

«ἔς τὲ καὶ τὸν ἄλλον χρηματισμὸν χρηματιζόμενοι οὐ 
τοῦτό ἐστιν, ὃ βούλονται, ὃ ποιοῦσιν ξἕκάστοτε ---- τίς 
γὰρ βούλεται πλεῖν τὸ καὶ κινδυνεύειν καὶ πράγματ᾽ 
ΕΤ 3 5 5." δὺ ᾿ Ἴκν ΥΓ Μ 
Ἔχξιν ; ---- αλλ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα πλέουσι, πλου- 

τεῖν᾽ πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσι. Π.2).4. Πάνυ γε. 
“Ξ- κι ᾿᾽ 5 

Σ... 'ἄλλοτι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων, ἕάν τίς τι 

πράττῃ ἕνεκά τοῦ, οὐ τοῦτο βούλεται ὃ πράττει, 
ν τᾺ ἄλλ᾽ ἐκεῖνο, οὗ δνεκα πράττει; 22,4. Ἰγαί. ΣΩ. 

Ὁ ΜΕΝ, Δ ΜΕ » - »» [5] 5 κ΄ ἂν 9 6 2 ρ᾽ οὖν ἔστι τι τῶν ὄντων, ὃ οὐχὲ ἤτοι ἀγαϑόν γ 
2 ᾿ μ᾿. ᾿ 25 τλ Υ̓͂ δ νϑ 2 ὁ 
ἐστὶν ἢ κακόν, ἢ μεταξὺ τούτων, οὔτε ἀγαϑὸν 

οὔτε κακόν; ΠΙ)Λ. Πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Σώκρα- 
τὲς. ΖΣ.Ώ. Οὐκοῦν λέγεις εἶναν ἀγαϑὸν μὲν σο- 
φίαν τὸ καὶ ὑγίειαν καὶ πλοῦτον καὶ τἄλλα τὰ τοι- 
αὖὗτα, κακὰ δὲ τἀναντία τούτων; 11.2.4. Ἔγωγε. 

᾿ ι δ΄, ἫςΣ , 
ΣΏ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μὴτε κακὰ ἄρα τοιοίδε λὲ- 

« τὶ « ᾿ - -Ὁ 3 . “ 

γεις, ἃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγα θοῦ, ἐνίοτε δὲ τοῦ 
- « 2 ͵ -: ο- 

κακοῦ, ἐνίοτε δὲ οὐδετέρου; οἷον, καϑῆσϑαι καὶ 
βαδίξειν καὶ τρέχειν καὶ πλεῖν, καὶ οἵον αὖ λίϑους 

ΤΣ « 2 τ ο Ξ' “ ᾿ 
καὶ ξύλα καὶ ταλλὰ τὰ τοιαῦτα; οὐ ταῦτα λέγεις; 
δι»); Ἷ - Ἢ : 

ἢ ἀλλ᾽ ἄττα καλεῖς τὰ μὴτε ἀγαϑὰ μήτε κακώ; 1121. 
Οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα. Σ.Ώ. Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ 
ταῦτα ἕνεκεν τῶν ἀγαϑῶν πράττουσιν, ὅταν πράτ“ 
τῶσιν, ἢ τἀγαϑὰ τῶν μεταξὺ; 1Π|2.... Τὰ μεταξὺ 
δήπου τῶν ἀγαθῶν. Σ.Ώ. Τὸ ἀγαϑὸν ἄρα διώ- 
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κογτὲς καὶ βαδίζομεν, ὅταν βαδίζωμεν, οἰύμενον 



Ὁ. ς. ἄ. 6. ΠΟ ΆΟΊΑ Κ. ἈΣῚ 

βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον ἕσταμεν, ὅταν ἑστῶ- 
μὲν, τοῦ αὐιοῦ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ οὔ; 114.4. 

Ναί. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ ἀποκτίννυμεν, εἴτινα καὶ ἀπο- 
κτίννυμεν, καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρούμεθα χρήματα, 
οἰόμενοι ἄμεινον εἶναι ἡμῖν ταῦτα ποιεῖν. ἢ οὔ ; 11.2.4. 
Πάνυ γε. ΣΏ. Ἕνεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαϑοῦ πάντα ταῦ- 
τα ποιοῦσιν οἱ ποιοῦντες. 1.2... Φημέ. ΧΧΙΥ͂. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὡμολογήσαμεν, ἃ ἕνεκά του ποιοῦμεν, 
μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα ταῦτα 
ποιοῦμεν. Π.Ω. 4. μάλιστα. Σ.Ώ. Οὐκ ἄρα σφάττειν 
βουλόμεϑα, οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων, οὐδὲ 
χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι ἁπλῶς οὕτως " ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν 
ὠφέλιμα ἢ ταῦτα, βουλόμεϑα πράττειν αὐτά, βλα- 
βερὰ δὲ ὄντα οὐ βουλόμεϑα. τὰ γὰρ ἀγαϑὰ βου- 
λόμεϑα, ὡς φὴς σὺ, τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μὴτε κακὼ 
οὐ βουλόμεϑα, οὐδὲτὰ κακά; ἡ γάρ; ἀληϑὴ σοιδο- 
κῶ λέγειν, ὦ Πῶλε, ἢ οὔ ; ---- τί οὐκ ἀποκρίνῃ; Π.2,.4. 
“Ἱληϑῆ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, ἤν 
τις ἀποκτείνῃ τινὰ ἢ ἐκβάλλῃ ἐκ πόλεως ἢ ἀφαερῆ- 
ται χρήματα, εἴτε τύραννος ὧν» εἴτϑ ῥήτωρ, οἰόμενος 
εἶναι αὐτῷ ἄμεινον, τυγχάνῃ δὲ ὃν κάκιον, οὗτος δή- 
που ποιεῖ ἃ δοκεῖ αὐτῷ; ἢ γάρ; ΠΟΑ. Ναί. Σ.). 
᾿Αρ᾽ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα κακὰ 
ὄντα; τῳ τί οὐκ ἀποκρίνῃ ; ; ΠΟ... “Αλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ 
ποιεῖν ἃ βούλεται. ΣΩ. Ἔστι μὲν οὖν ὅπως ὃ τοιοῦτος 
μέγα δύναται ἕν τῇ πόλει ταύτῃ, εἴπερ ἐστὶ τὸ μέγα 
δύνασθαν ἀγαϑόν τι, κατὰ τὴν σὴν ὅμολογίαν; 
ΠΟΑ. Οὐκ ἔστιν. ΣΙ, ᾿Δληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον λέ- 

Ῥιαγ, Ον;. Τομ. 111. » 
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{4 3 Ρ]2 Σ - ι ᾿ «λ - 

γων, ὅτι ἔστιν ἄνϑρωπον ποιοῦντα ἐν πόλει ἃ δοκεῖ 
5 - ι ΄ ω ᾿ ΄ 

αὐτῷ, μὴ μέγα δύνασϑαι, μηδὲ ποιεῖν ἃ βουλεται. 
- Α . - » ᾽ , ᾽ - 

114)4. Ὡς δὴ σὺ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖ- 

γναΐ σοι ποιεῖν ὅ, τι δοκεῖ σοι ἔν τῇ πόλιι, μᾶλλον ἢ 
Υ 3ψὰι φῳ κα, ὦ Εν ν᾽ Ὁ γι ἡ ᾿ [5] 

μὴ, οὐδὲ ζηλοῖς ὅταν ὕδης τυνὰ ἢ ἀποκτείψαντα, ὃν 

ἔδοξεν αὐτῷ, ἢ ἀφελόμενον χρήματα, ἢ δήσαντα. ΣΙ, ξεν αὐτῷ, ἢ ἀφελόμενον χρήματα, ἢ δήσαντα. ΟΣ. 
’ »}} 3 ς ᾿ -» 

“μπαΐίως λέγεις, ἢ ἀδίκως; Π.2.Δ. πότερ᾽ ἂν ποιῆ, 
᾿ 2 , δι " 5 ἐ ᾧ .1 

οὐκ ἀμφοτέρως ζηλωτόν ἔστιν; Σ.. Ευφήμει; 
Ὁ - Υ͂ ᾿ υ “ 

Πῶλε. ΠΩ.4. Τί δὴ; ΖΣΏη. Ὅτι οὗ χρὴ οὔτε τοὺς 
29.“ -ὭὉὉ᾽Ύ 9 .} 2 - 

αἰζηλώτους ζηλοῦν, οὔτε τοὺς ἀϑλίους), ἀλλ᾽ ἐλεεῖν, 

ΠΏ Α͂. Τί δέ; οὕτω σοι δοκεῖ, ἔχειν περὲ ὧν ἐγὼ λέγω 
ἀνθρώπων; Σ.). Πῶς γὺρ οὔ; ΠΩ.4. Ὅςτις 

- ΕῚ }" , 2 -Ὁ 

οὖν ἀποκτίννυσιν, ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ, δικαίως ἀπο- 
κτιννὺς, ἄϑλιος δοκεῖ σοι καὶ ἐλεεινός; ΣΏ. Οὐκ 
ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ζηλωτός. ΠΏ. Οὐκ ἄρτι 
ἄϑλιον ἔφηςϑα εἰναι; «ΣΦ ;Ώ. Τὸν ἀδύιως γε, ὦ ἕταϊ--: 

ρὲ, ἀποκτείναντα, καὶ ἐλεεινόν γε πρός᾽ τὸν δὲ δὺ- 
καίως, ἀζήλωτον. ΠΑ. Ἶ που ὅγε ἀποϑνήσκων 

ἀδίκως ἐλεεινό: τε καὶ ἀϑλιός ἔστιν. ΣΏ. ἵΠττον 
ἥν 5 Υ̓ Ἂ . - Ὁ. ὁ ᾿ 
ἢ ὁ ἀποκτιγνγύς, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ ὃ δικαίως 

.ω- »-Ὄ΄- -“ ᾿ 

ἀποϑνήσκων. ΠὨΛ. Πῶς δῆτα, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. 
Οὕτως ὡς μέγισιον τῶν κακῶν τυγχάνει ὃν τὸ ἀδι- 

ΡΞ Ψ »"Σ᾽Ο 

κεῖν. ΠΏ.Δ.᾿ Ἢ γὰρ τοῦτο μέγιστον; οὗ τὸ ἀδικεῖ- 
σθαι μεῖζον; Σ ἢ. “Ἤκιστά γε. ΠΩ͂. Σὺ ἄρα βοὺ- 
λοιο ἂν ἀδικεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀδικεὺν ; Σ΄. Βουλοί- 

δι 3 ΕΙ -Ὁ- , 

μὴν μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα" εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον εἴη 
4 “ὦ ," 5 - 4 ΠΣ } “ῳ 3 . 

“ἀδικεῖν ἢ αδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδιχεὶ- 

σύαι ἢ ἀδυκιῖν. 4ΔΛς Σὺ ὥρᾳ τυραννεῖν οὐχ ἂν 
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δέξαιο; Σ.Ω. Οὔκ, εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγιις ὅπερ 
ἐχώ. 1.2,..1..4λλ᾽ ἔγωγε τοῦτο λέγω, ὕπερ ἄρτι, ἐξεῖ-- 

ναι ἕν τῇ πόλει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ 
ἀποκτιγννύντι καὶ ἐκβάλλοντι καὶ πάντα πράιτοντε 
κατὰ τὴν αὑτοῦ δόξαν. ΧΧΥ. ΣΩ. Ω μακάρι», 

ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ λόγῳ ἐπιλαβοῦ. εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν 
ἀγουὰ πληϑούσῃ, λαβὼν ὑπὸ. μάλης ἐγχειρίδιον, 
λέγοιμι πρὸς σέ, ὅτι, «νὦ Πῶλε, ἐμοὶ δύναμὲς τις καὶ 
τυραννὶς ϑαυμασία ἄρτι προςγέγονεν ἐὼν γὰφ ἄραι 

ἐμοὶ δόξῃ τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνϑρώπων, ὧν σὺ ὁρᾷς, 
αὐτίκα μάλα δεὲν τεϑνάγαι, τιϑγήξει οὗτος , ὃν ἂν 

δόξῃ, κἂν τινὰ δόξῃ μοι τῆς κεραλῆς αὐτῶν κατεα- 
γῆναι δεῖν, κατεαγὼς ἔσται αὐτίκα μάλα, κἂν ϑοι- 
μάτιον διεσχίσϑαι, διεσχισμένον ἔσταν" οὕτω μέχα 
ἐχὼ δύναμαι ἕν τῇδε τῇ πόλει" εἰ οὖν ἀπιστοῦντί 
σοι δ, πε μὰ τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως ἂν εἴποις ἰδών, ὅτι» 

»»ὦ “Σώκρατες, οὕτω μὲν πάντις ἂν μέγα δύναιντο" ἐπεὶ 

καν ἐμπρησϑείη οἰκία τούτῳ τῷ τηόπῳ, ἥντινα ὧν σοι 
δοκῇ, καὶ τά γε ᾿ϑηναίων νεώρια, καὶ τριήρεις, 
καὶ τὰ πλοῖα πάντα, καὶ τὰ δημόσια καὶ τὼ ἴδια." 
ἀλλ᾽ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἔστι τὸ μέγα δύνασϑαι, τὸ ποιεῖν 
ἃ δικεῖ αὐτῷ: ἢ δοκεῖ σοι; Π 41. Οὐ δῆτα οὕτω γε. 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, διότι μέμφῃ τὴν τοιαύτην δὗ.- 
γαμιν; ΠΩ ΑἍ. Ἔχωγε. ΣΏ. Τί δή, λέγε. 112.1. 

ει Ἧι μοι τὸν οὕτω πράττοντα ζημιοῦσϑαί 
νότον. ΞΟ δὶ δὲ ζημιοῦσϑαι οὐ χάκόν; ΠΩ]. 
Ἰ]ώνυ γε. ΣΩ. Οὐκοῦν, ϑαυμάσιεν τὸ μ 7α δύνα- 

οῦσι πάλι αὖ σοὶ φαζρειαι, ἐὰν μὲν ποάτιοντι ἃ 

.. 
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δοκιῖ, ἕπηται τὸ ὠφελίμως πράττοιν, ἀγαϑόν τε 
εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ τὸ μέγα δύνασϑαι' 
εἰ δὲ μὴ, κακόν, καὶ σμικρὸν δύνασθαι. σκεψώμε- 
8α δὲ καὶ τόδε" ἄλλο τι ἢ ὁμολογοῦμεν, ἐνίοτε μὲν 
ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀπο- 
»τιγνύναι τε καὶ ἐξελαύνειν ἀνϑρώπους καὶ ἀφαιρεῖ-- 
σϑαι χρήματα, ἐνίοτε δὲ οὔ; ΠΑ. Πάνυ γε. ΣΩ. 
Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ᾽ 

ἐμοῦ ὁμολογεῖται. Π[Ὡ.Α. Ναί. ΣΏ. Πότε οὖν σὺ 
φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα: ποιεῖν; εἰστέ, τίνα ὅρον δρίζη ; 
Π4.2. Σὺ μὲν οὖν, ὦ Ξώκρατες, ἀπό; ἐριναι ταυτὸ 
τοῦτο. ΣΩ.. Ἐγὼ μὲν τοίνυν φημί, ῶ πῶλε, εἴ σου 
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παρ᾿ ἐμοῦ ἥδιόν ἔστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν Ἡ γόδως 
ὃ 

[2 

τις ταῦτα ποιῇ, ἄμεινον εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κά- 
κίον. ΧΧΥῚ.. ΠΩ. Χαλεπόν γε σὲ ἐλέγξαι, ὦ Σὠ» 

πηστες, ἀλλ᾽ οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν, ὅτι οὐκ ἀλη- 

θῇ λέγεις. ΣΩΏ.. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὲ χάριν 
ἕξω, ἴσην δὲ καὶ σοί, ξάν μὲ ἐξελέγξῃς, καὶ ἀπαλ- 
λάξης φλυαρίας. ἀλλὰ μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐερ- 
γετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. Π2.4.᾿Αλλὰ μὴν, ὦ Σώκρατες, 
οὐδὲν γέσε δεῖ παλαιοῖς πράγμασιν ἐλέγχειν. τὰ γὰρ 
ἐχϑὲς καὶ πρώην γεγονότα, ταῦτα ἱκανά σε ἐξελὲγε 
ἕαι ἔντιι χαὶ ἀποδεῖξαι ὡς πολλοὶ ἀδικοῦντες ἄν- 

ϑοωποι εὐδαἱμονές εἰσ. ΣΏ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 
2... ᾿Δυχέλαον δὴ που τοῦτον τὸν Πιρδίκκου ὁρᾷς 

ἄρχοντα Πακεδονίας ; Σ... Εἰ δὲ μὴ , ἀλλ᾽ ἀκούω 

“8. Π4), 4. Εὐδαίμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἄϑλιος; 
ΣΩ. Οὐκ οἶδα, ὦ Πῶλε. οὐ γάρ πω ξυγγέγονα τῷ 
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ὙᾺ »»Ἵἷ 

ἀνδρί. Π.2... τί δαί; ξυγγενόμενος ὧν γνοίης, ἀλ- 
λως δὲ αὐτόϑεν οὐ γιγνώσκεις ὅτι εὐδαιμονεῖ ΣῊΝ 
Μὰ 4 οὐ δῆτα. Π.2.4. “λον δὴ, ὦ Σώκρατες, ὅτι 
οὐδὲ τὸν μέγαν βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα 

ὄντα. «Σ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἐρῶ. οὐ γὰρ οἶδα, παι-- 

δείας ὅπως ξ ἔχει καὶ δικαιοσύνης. π.Ώ2. Τί δὲ; ἐν 
΄- «Ἡ ΕῚ ΝῚ ι 

τούτῳ πᾶσα ἡ εὐδαιμονία ἐστίν" ΣΙ), ΝΣ γὲ ἐγὼ 
λέγω, ὦ Πῶλε. τὸν μὲν γὰρ καλὸν καὶ ἀγαϑὸν ἄν- 
δοα καὶ γυναῖκα. εὐδαίμονα εἶναί φημι, τὸν δὲ 

ἀδικὸν καὶ πονηρόν, ἄϑλιογν. 112.1. άϑλιος ἄρα 
ΤΕΥ προ. ᾿' 9Ὲ 4 Ὁ θτι ἦν , Γ ἐν οὗτός ἐστιν ὃ «Ανχελαος, κατὼ τὸ» σὸν λόγον: ΣΩ.. 
Ἡὐπερ γε, ὦ φίλ ες) ἄδικος. 112... Δ4λλὰ μὲν δὴ πῶς 
οὐκ ἄδικος; ᾧ γϑ8 προσῆκε μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν, ἣν 

γῦ» ἔχει, ὄντι ἔκ γυναικός, ἢ ἦν δούλη ᾿Αλκέτου τοῦ 
Περδίκκου ἀδελφοῦ καὶ κατὰ μὲν τὸ δίκαιον, δοῦλος 
ἢ ο ᾿ ΠΣ ᾿ς Ι Ἁ Γ Ὁ » Υ 

ἣν “Ἱλκέτου, καί, εἰ ἐβούλετο τὰ δίκαια «τοιεῖν, ἐδού- 

λευσεν ἂν ᾿Αλκέτῃ, καὶ ἦν ἂν εὐδαίμων, κατά γε τὸν 
σὸν λόγον" νῦν δὲ ϑαυμασίως ὡς ἀϑλιος γέγονεν, 
ἐπεὶ τὰ μέγιστα ἠδίκηκεν" ὃς γε πρῶτον μὲν τοῦτον 
αὐτὸν τὸν δεσπότην αὑτοῦ καὶ ϑεῖον μεταπεμψ ἀμενος; 
ε 2 ! ι 3 ’ [4] ᾿ τ 9 ἢ 
ὡς ἀποδώσων τὴν ἀρχὴν, ἣν Περδίκκας αὐτὸν ἀφείλε- 
το, ξενίσας καὶ καταμεϑύσας αὐτόν τὲ καὶ τὸν υἱὸν 

5 -3 λὲξ ὃ Ξόθες ἢ «ε . ᾿ « , αὐτοῦ «Δλέξανδρον, ἀνεψιὸν αὑτοῦ, σχεδὸν ηλικιώ“ 
Ὑ ) 3 Π 5 Ἁ 

τη») ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν, νύκτωρ ἐξαγαγὼν ἀπέ- 
τ 5 ᾿ ᾿ ω σφαξὲ τε καὶ ηφάνισεν ἀμφοτέρους" καὶ ταῦτα ἄδι-" 

Υ , «ε ᾿ ΕῚ Ὁ 
κἦσας, ξλαϑὲν ἑαυτὸν ἀϑλιώτατος γεγόμενος, καὶ 

3 ' ΞΓ Το, ὦ 3 29. 324} ε, ι 2 
οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον, τὸν ἀδελ- 

ᾳφὸν; τὸν γνήσιον τοῦ Περδίκκου υἱόν, παῖδα ὦ: 



ς ῬΙΆΤΟΝΙΒ ς,ἅ.ς 5.473. Ἁ ἈΝ “5 

δ΄ ““ τς ΔΆ ἈΡδ ὦ , , 3 
ἑπταιξτῆ, οὗ ἡ ιζοχὴ ἐγίγνετο κατὰ τὸ δίκαιον, οὐκ 
᾿] - Ἦ 2 ς. , ὰ 7 Π 

ἐββί 4η εὐδαίμων Ἰλ εν. ̓ δικαίως ἐκϑρέψας καὶ 

ἀποδοὺς τὴν᾽ ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀλλ᾽ εἰς φρέαρ ἐμβαλὼν 

καὶ ἃ τοπνΐξας, πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν 

χῆνα ἔφη διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ ἀποϑανεῖν. τοιγάρ» 
τοι γῦν, ἅτε μέγιστα ἡδικηκὼς τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, 

ἀϑλιώτατός ἐστι πάντων τῶν ]ακεδόνων, ἀλλ᾽ οὐκ 

εὐδαιμονέστατος" καὶ οὐχὶ ἐστιν ὅετις 4 ϑηναίων 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος, δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλο: ὅςτισοῦν Π1α- 

κιδόνων γενέσθαι μᾶλλον ἢ “Ἰρχέλαος. ΧΧΥ ΤΙ. ΣΩ. 
Ἕ ᾿ 3.5 τ - λό ἢ ΠπΠῶλ 3; Ψ 2 ΄: 

αι καὶ ἀρχὸς τῶν λΟγῶν, ὦ Μωλε, ἔγῶγὲ δὲ ἐπ᾿, 
(ο -» - τ ι γεσα, ὅτι μοι δοκεῖς εὖ πιὸς τὴν δητορικὴν πέπαι- 

δεῦσϑαι, τοῦ δὲ διαλίγεσθαι μεληκέναι" πὶ νῦν 
“᾿ » 

ἄλλοτι οὗτός ἐστιν ὃ ἣν ος», ᾧ με καὶ ἂν παῖς ἐξε- 
δὲ 8... 9 ᾿ ς 

λέγξειεγ) καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει, ἐξελή- 
τ - - 2 λεγμαι τούτῳ τῷ λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐκ 

- ᾿ 2 ’ ᾿ . , 
εὐδαίμονα εἶναι; πόϑεν, ὦ ᾽γαϑέ; καὶ μὴν οὐδέν 

᾿ ἐν . 5 - τ΄ ᾿ : ΤῊΣ ΠΩ Ἢ Οὐ ἥν ἢ 

γὲ σοὺ τούτων ὅμολογῶ, ὧν σὺ φῇς. “1. Οὐ γὸὺρ 
ΕῚ Π Ἂι γ ν οἷο΄Ὁ φ « 5 ᾿] ’ 

ἐϑέλεις" ἐπεὶ δοκεῖ γε δοΐ, ὡς ἐγὼ λέγω. ΣΏ. Ὧμα- 
Π ς ἶ - β ’ Ψ υ 5 ᾿Ξ 

κάριεγ θητοφρικῶς γάρ μὲ ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, ὥςπερ 
ἀν διὰ ω , 4 ω 

οἷ εντ τοῖς δικαστηρίοις ηγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ 7.60 

ἐκεῖ οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἔπει- 

δὰν τῶν » λόγων, ὧν ἂν λέγωσι, μάρτυρας πολλοὺς 

παρέχωντοαι παὶ εὐδοκίμους, ὃ δὲ τἀναντία λέγων 
ἘῸΝ : ᾿ ᾿ ἯΙ ἔβα τινὰ π᾿ ΠΕ Ἵ ΠΣ οὗτος δὲ ὃ ἔλεγχος 

- 3 5 Π 
οὐδενὸς ἀξιός ἐστι πρὸς τὴν αλήϑειαν. ἐνίοτε γὰρ 

ὧν καὶ ὑπ Ὑπ ἄξιαι, χρτὸ ρηϑείη τις ὑπὸ πολλῶν καὶ δεῖν 

δοκούντωΤν εἰγαέ τι. καὶ νῦν περὶ ὧν υὺ λέ ἐγεῖς ὀλίγου 



ν. 473. ἃ. Β. ο. ἃ, ΟΟΠΟΤᾺΑ δ. δκᾳ 

σοι πάντες ξυμφρήσουσι. ταυτὸ ᾿1ϑηναῖον καὶ οἱ ξέ-- 

οι. καὶ ἐὰν βούλῃ κατ᾽ ἐμοῦ μάρτυρας παρέχεσϑαις γοι. καὶ ἐἰ ἢ κατ᾽ ἐμοῦ μάρτυρας παρὲχ 
ς Ὁ Υ͂ Υ͂ . π᾿ - 

ὡς οὐκ ἀληϑὴ λέγω; μαορτυοήσουσέ σοι, ἐᾶν μὲν᾽ 
ι ἰπδελὶ. ᾿ Φ 

βούλῃ; Νικίας ὃ Νικηράτι ν", καὶ οἱ ἀδελφοὶ μὲτ 
Ὁ Ι γ γ᾽ » 

αὐτοῦ, ὧν οἵ ἄρτου: ς οὗ ἐφεξῆς ἑστῶτες εἰσιν εν τῷ 

Διονυσίῳ, ἐὰν δὲ βούλη, ᾿᾿ριστοκράτης ὅ Σπελλίου 
τ “Ψ Ἢ » ἣν ᾿ ον " 

οὗ αὖ ἐστιν ἐν Πυϑίου τοῦτο. τὸ καλὸν ἀγάϑημα, 

ἐὰν δὲ βούλη, ἡ Περικλέους ὅλη οἰκία, ἢ ἄλλη ξυγγέ: 
γειο ἥντινα (ὧἔν βούλῃ τῶν ἐνθένδε ἐκλέξασθαι ἀλλ᾽ 

ἐγώ σοι εἷς ἂν οὐχ ὁμολογῶ. οὐ γάρ με σὺ ἄναγκάς- 
ζεις, ἀλλὰ, ψεῦ δομάρτυρας πολλοὺς κατ ἐμοῦ παραᾶ- 

υχόμενος, ἐπιχειρεὶς ἐπβάλλειν μὲ ἐκ τῆς οὐσίας καὲ 
τ νὴ ς ἰνο Ἢ 5 ᾿ 5. γλ ι ᾿ Φ ἢ ε 2» 

τοῦ ἀληϑοῖς. ἐγώ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα ὄντα μαρ͵ 
τῦροι παράσχωμαι ὅδμολογοῦντα περὲ ὧν λέγω, οὐδὲν 
οἶμαι ἄξιον λόγου 9. γὐπιρύνησι, περὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὃ 

λόγος ἢ» οἶμαι δὲ οὐδὲ σοὶ, ἐὰν μὴ ἐγώ σοι μαρτυρῶ 
εἰς ἂν μόνος, τοὺς δ᾽ ἄλλους πάντας τούτους χαΐ- 

γ- ᾽ 4. -Ἱ ΓΞ ᾿] « 

ο“ιν ἑᾷς. ἔστι μὲν οὖν οὗτός τις τρόπος ἐλέγχου, ὡς 
[Π » Ὑ.ᾳΕ ΄ » ᾿ ἘΠΗ͂Ν ευ 

οὗ τς οἴεε καὶ ἄλλοι πολλοί, ἔστι δὲ καὶ ἄλλος, ον 
ἐμ, π᾿ Το , ,.2 Φ..9 ᾿ 
ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβάλλοντες οὖν παρ᾽ ἀλλήλους σκε- 
ψὐμεϑα, εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλω». καὶ γὰρ καὶ τυγ- 
χάνει, περὶ ὧν ἀμφιςβητοῦμεν, οὗ πάνυ σμικρεὶ ὄντα, 
ἀλλὺ σχεδόν τι ταῦτα, περὶ ὧν εἰδέναι τὸ πάλλιστον, 

μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον. τὸ γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν 
3 φ ΒῚ -Ὁ μὰ 

ἐστιν, ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀγνοεῖν, ὅςτις τε εὐδαίμων ἔστι 

καὶ ὅςτις μή. αὐτίκα πφῶτον ; περὶ οὗ νῦν ὃ λόγος 

ἐστί, σὺ ἡγῇ οἷόν τε, εἰναι , μακάριον ἄνδρα ἀδικοῦν»- 
τά τε καὶ ἄδικον ὄντα, εἴπερ ᾿ἀρχέλαον ἄδικον μὲν 



άο ῬΙΑΤΟΝΙΒ ὡς ς. Ρ.475. «. ὃ, 

ἡγῇ εἶναι» εὐδαίμονα δέ. ἀἄλλοτι ὡς οὕτω σου νομί- 

ζοντος διαινοώμεϑα; 17.2.4. Πάνυ γε. ΧΧΥΨΤΠ. ΣΩ. 

᾿Εγὼ δὲ φημι ἀδύνατον. ἕν μὲν τουτὶ ἀμφιςβητοῖν- 
μεν" εἶεν: ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται) ἀρ ἂν 
τυγχάνῃ δίκης τε καὶ τιμωρίας; ΠΩ.Μ Ἤκιστά γε" 
ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν ἀϑλιώτατος εἴη. ΣΏ. ᾿4λλ᾽ ἐὰν 
ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὃ ἀδικῶν, κατὰ τὸν σὸν λό- 
γον, εὐδαίμων ἔσται; Π2.4. Φημί. ΣΏ. Κατὰ δὲ 
γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πῶλε, ὃ ἀδικῶν τὲ καὶ ὅ 

ἄδικος πάντως μὲν ἄϑλιος, ἀϑλιώτερος μέντοι 
ἐὰν μὴ διδῷ δίκην, μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν 
ἧττον δὲ ἄϑλιος, ἐὼν διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης 
ὑπὸ ϑεῶν τε καὶ ἀνθρώπων. ΠΩ. Δτοπά γε, ὦ 

“Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. ΣῺ. “Πειράσομαι δὲ 
γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ὦ ἑταῖρε, ταυτὰ ἐμοὶ λέγειν" φί- 

λον γάρ σε ἡγοῦμαι. νῦν μὲν οὖν, ἃ διαφερόμεϑα, 
ταῦτ᾽ ἐστί' σκόπει δὲ καὶ σὺ. εἶπον ἐγώ που ἐν τοῖς 
ἔμπροσϑεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι κάκιον εἶναι; 
ΠΑ. Πάνυ γε. ΣΩ.. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι; ΠΑ. 
Ναί. ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀϑλίους ἔφην. εἶναι 
ἐγώ, καὶ ἐξηλέγχϑην ὗ ὑπὸ σοῦ; ΠΑ. Ναὶ μὰ 4) α. 
“ΣΩ. “ἢς σὺ γε οἴει, ὦ Πῶλε. ΠΩ] Δ. Αληϑῆ γε οἷό- 
μενος ἴσως. ΣΏ. Σὺ δὲ γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἄδι- 
κοῦντας, ἐὰν μὴ διδῶσι δίκην. 1Π2.4. Πάνυ μὲν 
οὖν. ΣῺ. ᾿Εγὼ δὲ αὐτοὺς ἀϑλιωτάτους φημί, τοὺς 

δὲ διδόντας δίκην, ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν. 
Τ.Ζ. ᾿1λλ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ ἐκείνου χαλεπώτερόν ἑ ἔστιν, ὦ 

Σώκρατες, ἐξελέγξαι. ΣΏ. Οὐ δῆτα, ὦ Ππῶζε, ἀλλ᾽ 
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»ε, ἃ, ὁ. ΔΟΆΟΊΙΛϑ. 4) 

ἀδύνατον. τὸ γὰρ ἀληϑὲς οὐδέποτε ἐλέγχεται. ΠΏ... 
-“ ᾿ ἃ 5. δ - »; - 

Πῶς λέγεις; ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφϑῇ τυραν- 
γίδι ἐπιβουλεύων, καὶ ληφϑεὶς στρεβλῶται, καὶ εἐκ- 

τέμνηται, καὶ τοὺς ὀρθαλμοὺς ἐκκάηται, καὶ αλ- 
" « ᾿ ᾿ 2 

λας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὖ- 
« ᾿ κ ε .-» . - ᾿ 

τός τε λωβηϑεὶς, καὶ τοὺς αὑτοῦ ἐπιδὼν παῖδάς τε 
καὶ γυναῖκα, τὸ ἔσχατον ἀνασταυρωϑῇ;, ἢ καταπιτ- 
τωϑῇ, οὗτος εὐδαιμονέστερος ἔσται) ἢ ἐὰν διαφυ- 
γὼν τύραννος καταστῇ, καὶ ἄρχων ἐν τῇ πόλει δια- 

Ζ - -ὝἬ ε γι Ι Π ᾽ν ι ἢ 

βιῷ, ποιῶν δ, τι ἂν βούληται, ζηλωτὸς ὧν καὶ εὖ- 
»-» - ᾿ -“ 4 ’ 

δαιμονιζόμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ἕέ- 
γῶν; ταῦτα λέγεις ἀδύνατον εἶναι ἐξελέγχειν; ΧΧΙΧ, 

ΣΉ: ἽΜορμολύττῃ οὺ, ὦ γενναῖε ΠπΠῶλε, καὶ οὐκ 

ἐλέγχεις, ἄρτι δὲ ἐμαρτύρουν. ὅμως δὲ ὗ ὑπόμνησόν με 
σμικρόν" ξὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυφαν»ἶδι; εἶπες. 
ΠΏ... Ἔγωγε. ΣΩ. Εὐδαιμονέστερος μὲν τοίνυν 
οὐδέποτε ἔσται οὐδέτερος αὐτῶν, οὔτε ὅ κατειργα- 

. ᾿ ͵ 59» "7 ες, ἢ 
σμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως, οὔτε ὃ δίκην διδούς" 
δυοῖν γὰρ ἀϑλίοιν εὐδαιμονέστερος μὲν οὐκ ἂν εἴη, 
5 ᾿ ΠῚ ᾽ ἀϑλιώτερος μέντοι ὃ διαφιγὼν καὶ τυραννεύσας. τί 

ω 5 Ἂς -" - 3; " - 5 52} τοῦτογ ὦ Πῶλε, γελᾷς; ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος ελὲγ- 
χου ἐστίν, ἐπειδάν τίς τι εἴπῃ, καταγελᾷν, ἐλέγχειν 

Ψ 9 ’ Ξ ᾿ 

δὲ μὴ; ΠΏ. Οὐκ οἴει ἐξεληλέγχϑαι, ὦ Σώκρατες, 
ὅταν τοιαῦτα λέγῃς, ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνθρώπων; 
ἐπεὶ ἔρου τινὰ τουτωνί. ΣΩ. ἸῺ Πῶλε, οὐκ εἰμὶ 

τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι βουλεύειν λαχὼν, ἐπειδὴ 
ε ᾿ 

ἢ φυλὴ ἐπρυτάνγευε, καὶ ἔδει μὲ ἐπιψηφίζειν, γέλω- 
τὰ παρεῖχον, καὶ οὖκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίζειν. μὴ 



ἘΡῚ Ρ 1, ΔΑ Ἕ 9 ΝΟΥ 5 Ρ. ἀγά. «. ὃ, εἰ ἐς 

Ὗ) 4 οὖ ’ 5» ,, “59 Ἃς " 

οὖν μηδὲ νῦν μὲ κίλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, 
Ν᾽] 5 3 ἘΥΦῃ ῇ , ,» ., »Ὃο΄ἷὗ ; 

ἀλλ᾽ εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὅπερ νῦν δὴ 
ἐγὼ ἔλεγον, ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, καὶ πείρασαι 

τοῦ ἐλέγχου, οἷον ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γάρ, ὧν 
ἂν λέγω, ἕνα μὲν παρασχέσϑαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, 

ἽΝ ει ΦΥ͂ ε γ΄ ᾿ ι κ 

αὐτὸν πρὸς ὃν ἄν μοι ὃ λόγος ἢ; τοὺς δὲ πολλοὺς 
“΄ ᾿ ᾿ Ὗ Γ.“ ες - “- Π 

ἐῷ χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι, τοὶς δὲ 
Ὁ Ξ ι Π ᾽ν ε-Ἴ 5 νὴ Υ Ὕ “ 

πολλοῖς ουδὲ δικλ ἱἐγομαι. θρα οὔ», εἰ εϑελήσεις ἐν τοῦ 

μέρει ψ Γὰν ἔλεγχον, ἀποκρινόμενος τιὶ ἐρωτώμενα. 
70 γὰρ δὴ οἶμαν καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλ ους 
ἀνϑρώπους τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον ἡγεῖ-- 
σϑαν, καὶ τὸ μὴ διδόναι δίκην τοῦ διδόναι. 5.2.1. 
᾿Πγὼ δὲ γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα" 
ἐπεὶ σὺ δέξαι ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσϑαν ἢ ἀδικεῖν; 
ΖΏ. Καὶ σὺ γ᾽ ἂν καὶ οἵ ἄλλοι πάντες. 1Γ2.2. 

- .- 4φ “ὦ 32 2»» 

7]ολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ, οὔτε σὺ, οὔτ᾽ ἄλλος 
οὐδείς, ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποκρινῇ; 112... Πάνυ μὲν 

ἤν ΟΣ ΤᾺ , Υ γ “ ἰδέ « 8. ψΠ (ὁ τοὸῤὌ 

οὖν" καὶ γὰρ ἐπιϑαιμῶ εἰδδναι ὁ, τὰ ποτ ἐρεῖς. “Σ.4). 
“1ἐγε δὴ μοι; ἵν᾽ εἰδῇς, ὥςπερ ἂν εἰ ἑξαρχῆς σε ἠρώ- 

τῶν" πότερον δοκεῖ σοι, ὦ ΠΠῶλε, κάκιον εἶναι τὸ 

ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσϑαι; 12.4.4, Ἰὸ ἀδικᾶσϑαι, 

ὅμοιγε. ΣΩΏ. Τί δαὶ δὴ αἴσχιον ; πότερον τὸ ἀδικεῖν 

ἢ) τὸ ἀδικείσϑαι; ἀποκρίνου. Π Δ. Τὸ ἀδικεῖν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ κάκιον, εἴπερ αἴσχιον; Π,1.- 
“Πκιστά γε. ΧΧΧ, ΖΣΩ, Μα͵ανϑάνω. οὐ ταυτὸν ἡγὴ 
αὖ, ὡς ἔοικας, καλόν τε καὶ ἀγαθόν, καὶ κακὸν καὶ 

3 ““ 

αἰσχρόν. ΠΙ.. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τὶ δαὶ τόδε; τὰ 
καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα καὶ χρώματα καὶ 
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" 4 . ΠΣ. ᾿. . 5» δὲ 9 

σγηματα καὶ φωνᾶς καὶ ἐπιτηϑευμοτα, δὶς οὐδὲν πος 

βλύτων καλεῖς ἑκάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὸ σώ- 
ματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι κατὰ τὴν χφείαν λέγεις κπαλῳὶ 

εἶναι, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χφήσιμον ἢ», πρὸς τοῦτο, 
ἢ κατὰ ἡδονὴν τινα, ἐᾶν ἐν τῷ ϑεωρεῖσθαι χαίρειν 

ποιῇ τοὺς ϑεωροῦντας ; ἕζχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν 
ι δ, 3. ΒΞ; 

περὶ σώματος κάλλους; Π.2.4. Οὐκ ἔχω. ΣΙ. Οὐκ’ 

οὖν καὶ τἄλλα πάντα οὕτω καὶ σχήματα καὶ χρὼώ- 
ΒᾺ ι « »Υ ΡΥ Φ ᾿ 3} » 

ματα, ἢ διὰ ἡδονὴν τινα, ἢ διὰ ὠφέλειαν, ἢ δι 
2 ᾿ . Ἷ - 2 
ἀμφότεραι, καλὰ προσαγορεύεις; Π.Ω.Α. ἔγωγε, 

᾿ ᾿] “ τ 4. « 

2.2. Οὐ καὶ τὰς φονάς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσι- 
κὴν πάντα ὡσαύτως; Π.Ω.Α. Ναί. ΣΙ. Καὶ μὴν 

΄ Α 5 

τὰ γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὺ ἐπιτηδεύματα, ουὔὅ 

δήπου ἐδ τούτων ἐστὶ τὶ καλὰ, τοῦ ἢ ὠφέλιμα ὶ 2 ω] ἥ 
Ὁ“ 3 2᾽ 

εἶναι ἡδέα, ἀμφότερα. Πὥ. 1. Οὐκ ἕμοιγε ᾽ς 

δοκεῖ, ΣᾺ Οὐκοῦν καὶ τὸ τῶν μαϑημάτων κάλλος 
ὡσαύτως; ΠΩ... Πάνυ 7γὲ, καὶ καλῶς γ8ὲ γῦν ὅδρί- 

ἕει, ὦ Σώκρατες), ἡδονῇ τε καὶ ἀγαϑῷ δριξόμενος 

τὸ καλόν. ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, 
’ - ; « 

λύπῃ τὸ καὶ κακῷ; Π42.4. “ἀνάγκη. Σ.. οταὰαν 

ἄρα δυοῖν καλοῖν ϑάτερον κάλλιον ἢ, ἢ τῷ ἑτέρῳ 
τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον, καλλιόν ἔστιν, 
᾿»» ε - ΒΔ 5 φ 33 ΕΣ ᾿ ἧτον ἡδονὴ ἢ ὠρφελείχ ἢ ὦ ὁτδν ΕΠ) Α͂; " Ί ἥ γ) εν εν - τα λμς ἐζ- ἽΣ Α 

ἸΠύώνυ γε. ΣΩ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσγροοῖν τὸ 
Ν 

[ » ΞΕ 5: : ΒᾺ . -ω« Ἐ, ἕτερον αἴσχιον ἢγ ἤτον λύπῃ ἢ κἄκῷ ὑπερβάλλον, 
΄ τ ; 5] ; 

αἴσχιον ἔσται. ἢ οὐκ ἀνάγκη; ΠΩ.1. Ναί. ΣΩ. 
Φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν καὶ 
ΑἹ - 57 , .Ό 5 αδικεῖσθϑαι; οὐκ ἔλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσϑαι, κάκιον 
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᾿ “ , ; ν εἶναι, τὸ δὲ ἀδικεῖν, αἴσχιον; Π..4. Ἔλεγον. Σ. 
» . » 2 ἢ 3 -Ὁ Ὁ 2 “Ὁ 

Οὐκοῦν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, 
Σ» ᾿ ῇ . ᾿ « ᾽ 5» 
ἤτοι λυπηρύότερόν ἐστι. καὶ λύπῃ ὑπερβάλλον, αἵ- 
σχίον ἂν εἴη, ἢ κακῷ, ἢ ἀμφοτέροις. οὐ καὶ τοῦτο 
ἀνάγκη; Π.Ω.Α. Πῶς γὰρ οὔ; ΧΧΧΙ. Σ.Ω. πρῶ- 

᾿ ι .} 
τὸν μὲν δὴ σκεψώμεθα, ρα λύπῃ ὑπερβάλλει τὸ 
9 “-“ρ᾽ γ᾿ 5 - ᾿ 5 - -“Ὕ Θ 

ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον οἱ 
ο" -“ Ἂ 

ἀδικοῦντες ἢ οἵ ἀδικούμενοι; Π.2.4. Οὐδαμῶς, ὦ 
“Σώκρατες, τοῦτό γε. ΣΏ. Οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὕπερ- 

. - 3 ι 
ἐχει. Π.2.1.. Οὐ δῆτα. Σ,Ώ. Οὐκοῦν εἰ μὴ λύπῃ, 
ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν ἔτι ὑπερβάλλοι; Π.Ω.Δ. Οὐ 
φαίνεται. Σ,Ω. Οὐκοῦν τῷ ἑτέρῳ λείπεται ; Π.Α. 
Ἁαί. ΣΏ. Τῷ κακῷ; Π.2.. Ἔοικεν. ΣΏ. Οὐκ- 
οὖν τῷ καχῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν εἴη τοῦ 
ἀδικεῖσθαι. Π.2.4. 4ῆἢλον δὴ ὅτι. Σ.Ω.. 4λλο τι οὖν 
ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων καὶ ὑπὸ σοῦ ὧμο- 

“οαἌἈ : :ῳ »-»Σ5τ»Ἵ3 ; “- 

λογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ἔμπροσϑεν χρόνῳ αἴσχιον εἶναι 
4. 9 »“Ὕ ψα »ο“΄Ὃ “Ὁ 

τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; Π.Ω..1. ναί. ΣΩ. Νῦν 

δὲ γε κάκιον ἐφάνη, Π.2.1. Ἔοικε. Σ.Ώ. 4έξαιθ 
οὖ» ἂν σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ τὸ αἴσχιον ἀντὶ τοῦ 
τ ν}»» ᾽ 53 »" 3 
ἧττον; ---- μὴ ὄκνει ἀποκρίνασϑαι, ὦ Πῶλε, ---- οὐ- 
δὲν γὰρ βλαβήσῃ ---- ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ, ὥςπερ 
ὉΝ -- γ , ι ᾿ ἰατρῷ, παρέχων ἀποκρίνου, καὶ ἢ φάϑι 1) μὴ» 
ἃ ἐρωτῶ. 1.2) 4. ̓4λλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην, ὦ Σώχρα- 

τες. ΣΩ. ἄλλος δέ τις ἀνθρώπων; Π.2.1. Οὔ μοι 

δοκεῖ, κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. Σ.Ώ. ᾿4ληϑῆ ἄρα 
ΞᾺΞ ΤΑΝ ν 3, . Ὑ7-.2. χϑχ Ξ ἀμ σπ ς ἄγ ΦῚ ΔΝ ! “ ἢ 
ἔγῶ δλεγον»,) οτι οὔτ ἂν ἐγ, οὔτ᾽ ἃν σὺ, οὐτ 
»; . . Ἢ ξ΄“ “οΣοσὃ 

ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων δέξαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖν 
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ἢ ἀδικεῖσθαι" κάκιον. γὰρ τυγχάνει ὄν. ΠΩ... 
Ψαίνεται. ΣΏ,. Ὁρᾷς οὗν, 0) “Πῶλε, ὁ ἔλεγχος παρ(ὶ 

τὸν ἔλεγχον παραβαλλύμενος ὃ ὅτι οὐδὲν ἕοιπιν, ἀλλὰ 
σοὶ μὲν οἱ ἄλλοι. πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, 
ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς, εἷς ἂν μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ 
μαυτυρῶν, καὶ ἐγὼ σὲ μόνον ἐπιψηφίζων τοὺς 
ἄλλους ἐῶ χαίρειν, Καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτως ἐχέτω. 
μετὰ τοῦτο δέ, περὶ οὗ τὸ δεύτερον ἠμφιςβητήσαμεν, 
σκεψώμεϑα" τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίχην ἄρα μέ: 
μιίστον τῶν κακῶν ἐστιν, ὡς σὺ ῴου, ἢ μεῖζον 
τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὖ ἐγὼ ᾧμην ; σκοπώμεϑα δὲ 
τῇδε" τὸ διδόναι δύτην, καὶ τὸ κολάζεσϑαι δικαίως 

ἀδικοῦντα, ἄρα τὸ αὐτὸ καλεῖς; 1. Δ. Ἔγωχγε. 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν λέγειν, ὡς οὐχὶ τὰ γε δίκαια πάντα 
καλά ἐστι, καϑόσον δίκαια, καὶ διασκεψάμενος 
εἰπέ. Π. Δ. ̓Δλλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. ΧΧΧΊΙ. 
ΣΏ. Σκόπει δὲ καὶ τόδε" ἄρα εἴ τίς τι ποιεῖ, ἀνά“ 

γ χη τὰ εἶναι καὶ πάσχον ὑπὸ τοὕτου τοῦ ποιοῦντος; 
ΠΩ,.4. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΏ..᾿ῖρα τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ 
ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοιοῦτον, οἷον ποιεῖ. τὸ ποιοῦν; 

λέγω δὲ τὸ τοιόνδε" εἴ τις τύπτει) ἀνάγκη τι τὗπτϑο- 
σϑαι; Π.2,,. ἀνάγκη. ΣΏ.. Καὶ εἰ σφόδρα τὑπτει 
ἢ ταχὺ ὃ τύπτων, καὶ τὸ τυπτόμενον οὕτω τὐὑπτε- 
σϑαι; Π.Ώ,.1. ναί. ΣΩ. Τὸ τοιοῦτον ἄρα πάϑος 

τῷ τυπτομένῳ ἐστίν, οἷον ἂν τὸ τὗπτον ποιῇ ; ΠΩ, 4. 
Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ εἰ κάει τις, ἀνάγκη 
τι κάεσϑαι. ΠΩ.ΛΔ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Καὶ εἶ 
σφόδρα γὲ κάεν ἢ ἀλγεινῶς, οὕτω κάεσϑαι τὸ 
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καόμεγον ὡς ἂν τὸ κᾶον κάῃ; Π424. Πάνυ γε. 
ΣῺ. Οὐκοῦν καὶ εἰ τέμνει τις, ὃ αὐτὸς λόγος; τὲἐμ- 

ψέται γάρ τι. Π 41. ΝΝαΐ. ΣΏ. Καὶ εἰ μέγα γε ἢ 
βαϑὺ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, τοιοῦτον τμῆμα τέμ- 
νεται ε τ τΥδ 5 ἢ »ν. οἷον τὸ τέμνον τέμνει χὰ Ὡ 4. 
Φαΐνεται. ΣΏ. Ξυλλήβδην δὴ. ὃ ὅρα, εἰ ὁμολογεῖς, ὃ 
ἄρτι διγον περὶ σι άγτων, οἷον ἄν τι ποιῇ τὸ. ποιοῦν, 
τοιοῦτον τὸ πόώσχον πάσχειν. 11.2.1. .Χ4λλ᾽ ὁμολογῶ. 
.ΣΩ. Τούτων» δὴ ὁμολογουμένων ; τὸ δίκην διδόγαι 
πότερον πάσχειν τί ἔστιν, ἢ ποιεῖν; 1.2.4. ᾿Δνάγκη, 

ὦ Σώκρατες, πάσχειν. Σ. Οὐκοῦν ὑπὸ τινος τεοι- 

οὕὔντος; 7π2.4. Πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε τοῦ κολᾶ- 

ζογιο:. ΣΩ. Ὃ δὲ ὀρϑῶς κολάζων δικαίως κολά- 
ζει; 11.2.1. ἸγΤαί, Σ.Ώ. Δίκαια ποιῶν ἢ οὔ; Π.2 1. 

“Δ ἰκαια. Σ.Ω. Οὐκοῦν ὃ κολαζόμενος, δίκην διδούς, 

δίκαια πάσχει; Πι2) 4 -Φαίνεται. ΣΙ. Τὰ δὲ δίκαιά 
που καλὰ ὡμολόγηται; 112... Πάνυ γε. Σ.Ώ.. Τοὺ- 
των» ἄρα ὃ μὲν ποιεῖ καλά, ὃ δὲ πάσχει, ὃ κολαζό- 

μένος ΠΩ.Α. ναί. Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἴπερ καλά, ἀγα- 
9; ἢ γὰρ ἡδέα, ἢ ᾿ ὠφέλιμα. 1224. ᾿Ἀνάγκη. Σ. 2. 
“ἰγαϑὰ ἄρα πάσχεν ὃ δίκην διδοὺς. 11.).4. Ἔοι- 
κεν. Σ.Ώ.. ᾿Ωφελεῖται ἄρα. ΠΑ. ἹΝαΐ. Σ.“2. Ὧγ)ν, 
ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν, βιλείων τὴν 
ψιχὴν γέγνεταν, εἴπερ δικαίως κολάζεται; Π.2.1. 
1ἰκός γε. ΣΩ. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλάττεται, ὁ 

δίκην διδούς. Π.2..1. Νναΐ. ΧΧΧΤΙΕ. ΣΏ. Ἄρα οὖν 

τοῦ Π  8ν ἁπαλλάττετιι, κοκοῦ. ὧδε δὲ σκότει" 
ἐν χ’ ἡ μώτων κι τυσκενῦ ἀν, ὡλου κακὰν ἐλλὴν 
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τινα ἑνορᾷς ἢ πενίαν; 1.2.1. Οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. 
ΣΩ. Τί δ᾽; ἐν σώματος κατασχξυῇ κακίαν ἂν φή- 
σαις ἀσϑένειαν εἶναν, καὶ νύσον, καὶ αἶσχος, καὶ 

τὰ τοιαῦτα; Μ424. Ἔγωγε. ΣῺ. Οὐκοῦν καὶ ἐν 
ψυχῇ πονηρίαν ἡγῇ τινα εἶναι. 11.2.1. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐκ ἀδικίαν καλεῖς, καὶ ἀμαϑέαν, 
καὶ δειλίαν, καὶ τὰ τοιαῦτα; Π4).1. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Οὐκοῦν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, 
τριῶν ὄντων, τριττὰς εἴρηκας πογηρίας, περνέαν, 
νόσον, ἀδικίαν; Π.2)4. Ἱγαί. ΣΩ. «Τίς οὖν τούτων 

τῶν πονηριῶν αἰυχίστη; οὐχ ἡ ἀδικία καὶ ξυλλὴ- 
βδὴν ἢ ἥ τῆς ψυχῆς πο)ηρία; ΜΠ... Πολὺ γε. 25.). 
Εἰ δὲ αἰσχίστη, καὶ κακίστη; Π].1. Πῶς, ὦ Σώ- 

κροιτὲς, λέγεις; Σ.Ω" Μδί" ἀεὶ τὸ αἴύχιστον, ἥτοι 

λύπην μεγίστην παρέχον ἢ βλάβην ἢ ἀμφότερα, 
αἴσχιστόν ἐστιν, ἐξ τῶν ὡμολογημένων ἐν τῷ ἔμπρο- 
σϑεν. ΠΩ. 4. Μάλιστα. (ΣΩ. Αίσχιστον δὲ ἀδικία 
καὶ ξύμπασα ψιχῆς πονηρία νῦν δὴ ὡμολόγηται 
ἡιῶν. ΠΩ͂. ὩὩμολόγηται γάρ. ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ 
ἀνιαρώτατόν ἔστι, καὶ ἀνίᾳ ὑπερβάλλον, αἴσχι- 
στον τοῦτ᾽ ἐυτίν, ἢ βλάβῃ, ἢ ἀμφότερα Πα, τ ἃ 
᾿νάγκη. ΣΏ.. 9᾽ οὖν ἀλγεινδτερόν ἐστι τοῦ πένξδ- 
σϑαι καὶ κάμνειν τὸ ὄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον 
καὶ δειλὸν καὶ ἀμαϑῆ; Ππ.2.4. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 
ὦ “Σώκρατες, ἀπὸ τούτων γε. «242. Ἱπερφυεῖ τινὸ 

ἄρα ὡς μεγάλῃ βιώβ Ἴ καὶ καχῷ θαυμασίῳ ὕπειρ- 
βάλλιυοσα τἄλλα ἡ τῆ: ψυγῆς πονῆρ! 'α αἴοχιστόν 

ς ἔωσεν πάνω», ἐπποιϊὴ οὐκ ἀλγχη ὄρι γε, ὡς δ᾽ σὺ; 
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λόγος. Π.2.1. Φαΐνεται. ΣΏ.. ᾿Αλλὰ μὴν που τό 
γε μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον, μέγιστον ἂν κακὸν 
εἴη τῶν ὄντων. Π..4. Ναί. ΣΏ. Ἢ ἀδικία ἄρα 
καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη τῆς ψιχῆς πονηρία 
μέγιστον τῶν ὄντων κακόν ἐστι. Π.2.... Φαίνεται. 
ΧΧΧΊΝ. Σ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀπαλλάττει; 
οὐ χρηματιστική ; Π.2.... Ναί. Σ.Ω,.. 1ἷς δὲ νόσου ; 
οὐκ ἰατρικὴ : 0... ἀνάγκη. ΣΏΩ. Τίς δὲ πονὴ- 

οἷας καὶ ἀδικίας; -- εἰ μὴ οὕτως εὐπορεῖς, ὧδε σχκό- 

πευ ποῖ ἄγομεν καὶ παρὰ τίγας τοὺς κάμνοντας τὰ 
σώματα; ΠΏ.Ἅ. Παρὰ τοὺς ἰατροὺς, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ.. Ποὶ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀκολασταί- 

νόοντοῖς,; ΠΏ... Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις; ΣΩ. 
Οὐκοῦν δίκην δώσοντας; ΠΏ)... Φημί. ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ 
οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν οἵ ὁρ-- 
ὑῶς κολάζοντες; ΠΑ. 4ῆλον δὴ. ΣΏ. Χρημα- 

τιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάττει, ἰατρικὴ δὲ νό- 
σου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ ἀδικίας. Π.. 4. Φαί-- 
νεται. Σ.Ω. Τί οὖν τούτων καλλιστόν ἐστιν [ὧν λέ- 
γϑις}; Π.2. Τίνων λέγειςγ7 ΣΏ. Χρηματιστικῆς, 
ἐκτρικῆς., δέιης. ΠΩ,Δ. πολὺ διαφέρει, ὠ Σώ- 

κρατες, ἢ δίκη. ΣΙΏ,.. Οὐκοῦν αὖ ἤτοι οἰμνὲν σελεί-- 
στὴν ποιεῖ, 1) ὠφέλειαν, ἢ ἀμφότερα, εἴπερ κάἀλ- 
λιστόν ἔστι; 1Π12.Λ. Ιναΐ. Σ.Ώ. Δρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύε-- 
σϑαι ἡδὺ ἐστι, καὶ χαίρουσιν οἱ ἰατρευόμενοι; Π.2..1. 
Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.Ώ. ᾿4λλ᾽ ὠφέλιμόν γε; ἢ γάρ; 
Π.)4. Ναί. ΣΏ. Μεγάλου γὰρ κακοῦ ἀπαλλάττε- 
κε, ὥςτε λυσιτελεῖ ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ 
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ὑγιᾶ εἶναι. Π22.4. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Ἄρ᾽ οὖν οὕ- 
τῶς ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος ἄνϑρωπος εἴη ὃ 

ἰατρευόμεγνος, ἢ ὃ μηδὲ κάμνων τὴν ἀρχήν; 1124. 
Δῆλον ὅτι ὃ μηδὲ κάμνων. Σ,Ώ. Οὐ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν 
εὐδαιμονία, ὡς ἴοικε, κακοῦ ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν 
ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. Π..Λ. Ἔστι ταῦτα. Σ,Ώ. Τί 
δὲ; ἀϑλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν εἴτ᾽ 

ὃν σώματι, εἴτ᾽ ἐν ψυχῇ; ὃ ἰατρευόμενος καὶ 

ἀπαλλαττόμενος τοῦ κακοῦ, ἢ ὃ μὴ ἰατρευόμενος, 

ἔχων δὲ; Π.“. Φαίνεταί μον ὃ μὴ ἰατρευόμενος. 
ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ δίκην διδόναι, μεγίστου κακοῦ 
ἀπαλλαγὴ ἦν, πονηρίας; ΠΑ. Ἣν γάρ. ΣΏ. 
“Σωφρονίζει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ, καὶ 

ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. ΠΏ Δ. Ναί. ΣῺ. 
Εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὃ μὴ ἔχων κακίαν ἐν τῇ 
ψυχῇ, ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κακῶν ἐφάγη. 
112... 4ῆλον δὴ. ΣΏ. Δεύτερος δὲ δήπου, ὁ 
ἀπαλλαττόμενος. Π2.4. Ἔοικεν. Σ:Ώ. Οὗτος δ᾽ ἦν 

ὁ νουϑετούμενός τὸ καὶ ἐπιπληττόμενος καὶ δίκην 
διδοὺς. Πὥ..4. Ναί. ΣΏ. Κἀκιστα ἄρα ζὴ ὃ ἔχων 
ἀδικίαν, καὶ μὴ ἀπαλλαττόμενος. Π2.4. Φαΐένεται. 

ΣΏ. Οὐκοῦν οὗτος τυγχάνει ὧν, ὃς ἂν τὰ μέγιστα 
ἀδικῶν καὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξη- 
ται, ὥςτε μήτε νουϑετεῖσϑαιν, μὴτε κολάζεσθαι, μήτε 
δίκην διδύναι" ὥςπερ σὺ φὴς ᾿Αρχέλαον παρεσκευά- 
σϑαν, καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους, καὶ δήτορας, 
καὶ δυνάστας; ΠΩ. 4. Ἔοικε. ΧΧΧΥ͂. ΣΩ. Σγε- 
δὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ αὐτὸ διαπέπρα- 

ῬμΑτ, Ον. ον, ΠΙ, Ὠ 

ς 
ο 
ε 
ο 
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γμένοι εἰσίν, ὥςπερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις νοσὴ“ 
μασι ξυγισχόμενος, διαπράξαιτο μὴ διδόναι δέκην 

Ὁ “Ὁ ͵ οι . ᾿ 
τῶν περὶ τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς τατροῖς, μηδὲ 
ἰατρεύεσϑθαι, φοβούμενος, ὥςπερανεὶ παῖς, τὸ 
ΦΉῈ ἢ ᾿ ͵ ΄ -- ᾿ 5 
κάεσϑαι καὶ τὸ τέμνεσϑαν, οτι ἀλγεινόν " ἡ οὗ δο- 

κεῖ καὶ σοὶ οὕτως; 1122.1. Ἔμοιγε, ΣΏ, ᾿4γνοῶν 
Ἥ γ᾿ Ὃ « ᾿ 

ψὲγ ὡς ἔοιπεν, οἱόν ἔστιν ἡ ὑγίεια καὶ ἀρετὴ σώ- 
[ , 5 . - -“΄ᾧ7: « 

ματος. κινδυνεύουσι γάρ, ἔκ τῶν νῦν ἡμῖν ὡμολο- 

γημένων, τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἵ τὴν δίκην φεύ- 
Ῥ “ΡΝ Ω ι 3 Δ 32 ῳ- .-» τ 

γόγτες, ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καϑορᾷν, πρὸς 

δὲ τὸ ὠφέλεμον τυφλῶς ἔχειν, καὶ ἀγνοεῖν, ὅσῳ ἀϑλιώ- 
5 ᾿ ἝΝ ΑΘ ες εὖ . ε Ὁ - κ 

τερόν ἔσιν μὴ ὑγιοῦς σώματος, μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ ξυν»- 
ῳ ΕΣ . - ᾿ς ρϑιαγ τς νι ϑ ’ « 

οἰκεῖν, αλλὰ σαϑρα καὶ ἀὐίκῳ καὶ ἀνοσίῳ: ὅϑεν 

καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὡςτε δίκην μὴ διδόναι, μηδ᾽ ἀπαλ- 
λάττεσϑαι τοῦ μεγίστου καποῦ, καὶ χρήματα πα- 
ρασκευαζόμενοι καὶ φίλους, καὶ ὅπως ἂν ὦσιν ὡς 

ΐ ᾿ ᾿ 3 . ε - 2 »Ὗ-ε ἢ 
πεϑανώτατοι λέγειν. εὖ δὲ ἡμεῖς ἀληϑῆ ὡμολογήκχα- 

“ -Ὧκς 9 3 ᾿ ες γ 3 »Ἥ 
μεν, ὦ Πῶλε, «ρ᾽ αἰσϑάνῃ τὰ ξυμβαίνοντα ἐκ τοῦ 
λόγου; ἢ βούλει ξυλλογισώμεϑα αὐτά; ΠΩ. Εἰ 
μὴ σοὶ γε ἄλλως δοκεῖ. Σ.Ώ. Αρ᾽ οὖν ξυμβαίνει μέ- 

- Ρ ν᾿ -ὉὉ 

ψιστον κακὸν ἡ ἀδικία, καὶ τὸ ἀδικεῖν, Π.2.4. Φαΐ- 
᾿ -' Α εἰ ϑ3 “η Υ͂ 5 Υ͂ Υ͂ 

ψεταί γε. Σ.2. Καὶ μὴν «παλλαγὴ γε ἐφάνη τούτου 

τοῦ χακοῦ τὸ δίχην διδόγαι. ΠΙῚ)4. Κινδυνεύει. 
ΞΕῚ ι ςς Ὁ 5 »-"- 

ΣΩ. Τὸ δὲ γε μὴ διδόναι, ἑμμονὴ τοῦ κακοῦ; 
τῇ τ 2, ΒῚ ᾿, .ο“-"Ἤ ΄σ΄ω 

ΠΩ͂. Ναὶ. ΣΏ. Ζεύτερον ἄρα ἐστὲ τῶν κακῶν με- 
[ 3 « 

γέϑει τὸ ἀδικεῖν" τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δί- 
κὴν, πάντων μέγιστόν τὲ καὶ πρῶτον πακῶν πέφυ- 

: 2) τ ᾽ ᾿ 9 ᾿ 

χεν. 1.2.4. Ἔοικεν. Σ4. 4ρ᾽ οὖν οὐ περὶ τούτου, 



οἱ πρόδοι εἰν; ΔΑΟΒΟΙΑ 5. 5. 

ὦ φίλε, ἠμφιςβητήσαμεμ; σὺ μὲν τὸν ᾿ἀρχέλαον εὖ- 
δαεμονίζων, τὸν τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα καὶ δίκην 
οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον οἰόμενος, εὔτ᾽ 
«ἀοχέλαος, εἴτ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων δοτιςοῦν μὴ δίδωσι 
δίκην, ἀδικῶν, τούτῳ προςήκειν ἀϑλίῳ εἶναι διαφε" 
ρόντως τῶν ἀλλων ἀνϑρώπων; καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα 

ἀδικουμένου ἀϑλιώτερον εἶναι», καὶ τὸν μὴ διδόντα 
δίχην τοῦ διδόντος; οὐ ταῦτ᾽ ἣν τὰ ὑπ᾿ ἐμοῦ λεγό- 
μενα; 1.244. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀποδέδεικται ὅτυ 
ἀληϑὴ ἐλέγετο; 112,41. Φαίνεται. ΧΧΧΥΙ. ΣΩ. 
Δεν, εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ Πῶλε, τίς ἢ με 
γάλη χρεία ἐστὶ τῆς ῥητορικῆς ; δεῖ μὲν γὰρ δὴ, ἕκ 
τῶν νῦν ὡμολογημένων, αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα φυ- 
λάττειν ὅποις μὴ ἀδικήσει, ὧς ἱκανὸν κακὸν ἕξοντα " 
οὔ γάρ; 112.4. Πάνυ γε. ΣΏ. Ἐὰν δὲ γε ἀδικήσῃ 
ἢ αὐτὸς 1) ἄλλος τις ὧν ἂν κήδηται, αὐτὸν ἑχόντα 
ἰέναι ἕκεῖσε, ὅπου ὡς τάχιστα δώσει δίκην, παρὰ τὸν 
δικαστήν» ὥςπερ παρατὸν ἰατρὸν, σπεύδοντα ,; ὅπως 
μὴ ἐγχρονισϑὲν τὸ γόσημα τῆς ἀδικίας ὕπ πουλον τὴν 

ψυχὴν ποιήσει καὶ ἀνίατον " ἢ πῶς λέγομεν, ὧ Πῶλε, 
εἴπερ τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογὴματα, οὐκ 
ἀνάγκη ταῦτα ἐκείνοις οὕτω μὲν ξυμφωγεῖν, ἄλλως 
δὲ μὴ; ΠΩΛ. Τί γὰρ δὴ φῶμεν, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. 

᾿Επὶ μὲν ἄρα τὸ ἀτολογεῖσϑαι ὑπὲρ τῆς ἀϑικίας τῆς 
αὑτοῦ, ἢ γονέων ἢ δταίρων, ἢ παίδων, ἢ πατρίς 
δος ἀδικούσης, οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἢ ῥητορικὴ ἡμῖν, 

ὦ Πῶλε" εἰ μή, εἴτις ὑπολάβοι ἐπὶ τοὐναγτίον, κατ’ 

Ἡγορεῖν δεῖν, μάλιστα μὲν ἕξαιτοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ 
1.5 
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τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἄλλων, ὃς ἂν ἀεὶ τῶν φίλων 
τυγχάνῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἀποκρύπτεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς 
τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ δίκην, καὶ 
ὑγιὴς γένηται, ἀναγκάζειν τε καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς 
ἄλλους μὴ ἀποδειλιᾶν, ἀλλὰ παρέχειν μύσαντα καὶ 
ἀνδρείως, ὥςπερ τέμνειν καὶ κάτιν ἰατρῷ, τὸ ἄγα- 
ϑὸν καὶ καλὸν διώκοντα, μὴ ὑπολογιζόμενον τὸ ἀλ- 
γεινόν" ἐὰν μὲν γε πληγῶν ἄξια ἠδικηκὼς ἢ, τύ- 
στειῖν παρέχοντα; ἐὰν δὲ δεσμοῦ; δεῖν, ἐὰν δὲ ζη: 
μίας, ἀποτίνοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς» φεύγοντα, ἐὰν 
δὲ θανάτου, ἀποϑνήσκοντα, αὐτὸν πρῶτον ὄντα 
κατήγορον καὶ αὑτοῦ καὶ τῶν ἄλλων οἰκείων, καὶ 
μὴ φειδόμενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τούτῳ χρώμενον τῇ ῥήτο- 
ρικῇ, ὅπως ἂν, καταδήλων γιγνομένων τῶν ἀδι- 
πημάτων, ἀπαλλάττωνται τοῦ μεγίστου κακοῦ, ἄἀδι- 
“ἕας. φῶμεν οὕτως, ἢ μὴ φῶμεν, ω Πῶλε; ΠΩ). 

᾿“ἅτοπα μὲν, ὦ Σώκρατες, ἕωοιγε δοκεῖ" τοῖς μέν- 

τοι πρόσϑεν ἴσως σον ὁμολογεῖται. ΣΩ. Οὐκοῦν ἢ 
κἀκεῖνα λυτέον, ἢ τάδε ἀνάγκη ξυμβαίνειν; ΠΩ ΛΔ. 

ΙΝαΐ, τοῦτό γε οὕτως ἔχεν. Σ.Ώ. Τοὐναντίον δὲ γε αὖ 
μεταβαλόντα, εἰ ἄρα δεῖ τινα κακῶς ποιεῖν, εἴτ᾽ 
ἐχϑοὸν εἴτε ὄντινοῦν, ἑὴν μόνον μὴ αὐτὸς ἀδικῆ- 
ται ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ" τοῦτο μὲν γὰρ εὐλαβητέον" 
ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὃ ἐχϑοός, παντὶ τρόπῳ παρα- 
σκευαστέον, καὶ πράττοντα καὶ λέγοντα, ὅπως μὴ 
δῷ δίκην, μηδὲ ἔλθῃ παρὰ τὸν δικαστήν" ἐὰν δὲ 
ἔλϑη, μηχανητέον, ὅπως ἂν διαφύγοι καὶ μὴ δῴη 
β φραβουο μέ ϑνο ει ἐλ». - 
δίκην ὃ ἐχθρός, ἀλλ᾽ ἐάν τὸ χρυσίον ἡοπακὼς ἢ) 
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πολὺ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἔχων ἀναλίσκηται 

καὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ, ἀδίκως καὶ ἀϑέως" 

ἐάν τε αὖ ϑανάτου ἄξια ἡδικηκὼς ἢ, ὅπως μὴ ἀπο- 
ϑανεῖται, μάλιστα μὲν “μηδέποτε, ἀλλ᾽ ἀϑάνατος 
ἔυται, πογηρὸς ὦν, εἰ δὲ μή; ὅπως ὡς πλεῖστον 

χρόνον βιώσεται τοιοῦτος ὥν. ἐπὶ τὼ τοιαῦτα ἔμοιγϑ 
δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ἡ ῥητορικὴ χρήσιμος εἰναι" ἐπεὶ 

τῷ ἰὼ μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν οὐ μεγάλη τίς μοι δοκεὺ 
ἢ χοεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ καὶ ἔστι τις χρεία " ὡς 

ἕν γὲ τοῖς πρόσϑεν οὐδαμῆ ἐ ἐφάνη οὖσα. ΧΧΧΥΙ 
Κά.. Εἰπέ μοι, ὦ «Χαιρεφῶν, σπουδάζειν ταῦ- 

τα Σωχράτης, ἢ παίζει; Χ.1. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ 
Καλλίκλεις, ὑπερρυῶς σπουδάζειν" οὐδὲν μέντου 
οἷον τὸ αὐτὸν ἐ ἐρωτῶν. ΚΑ΄. Νὴ τοὺς ϑεούς, ἀλλ᾽ 
ἐπιϑυμῶ. εἰπὲ μοι, ὦ “Σώκρατες, πότερόν σε φῶμεν 

γυγὶ οπουδάζοντα, ἢ ἢ παίζοντα ; εἰ μὲν γὰρ σπουδά- 

ζεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληϑῆ ὄντα, ἃ λέγεις» ἀλλο 
τι ἢ ἡμῶν ὁ βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴη τῶν ἄνϑρώ- 
ἀρεΆ, καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ ἃ 
δεῖ  Σ ἢ Κκαλλίκλεις, εἰ μή τι ὴν τοὺς ἀνϑρώποις 

πάϑος, τοὺς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλ- 
λά τις ἡμῶν Ἰδιόν τι ἔ ὁπασζχε πάϑος} ἢ οἱ ἄλλοι, οὐκ ἂν 
ἦν ῥῴδιον ἐγδείξασϑαι τῷ ἑτέρῳ τὸ αὑτοῦ πάϑημα. 
λέγω δ᾽ ἐννοήσας, ὅτι ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάγομεν 

ταυτόν τι πεπονϑότες, ἐρῶντε δύο ὄντε δυοῖν ἑκάτε- 

ρθος, ἐγὼ μὲν ᾿Αλκιβιάδον τε τοῦ Κλεινίον καὶ 
φιλοσοφέας, σὺ δὲ δυοῖν, τοῦ τε᾿ 4ϑηναίων δήμου 
καὶ τοῦ Πυριλάμπους. αἰσϑάγομαι οὖν σοῦ ἑἕκά- 
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᾿ 3; Ἤν ὦ, [] ΔΝ ὁ τὰ - -ν Ξ 
στοτὲ, καίπερ ὄντος δεινοῦ, ὅτι, ὅπως ἂν ἀντιφὴ σοῦ τὰ 

᾿ , }Ἀ »᾿Ὡ» 5 ᾽ ͵ 

πανδικὰ χαὶ ὅπως ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέ-- 
53  Σ7 4 Υ͂ Θ 1. ν᾿ 2Υ τ Φ 

γειν, ἀλλ ἄγω καὶ κάτω μεταβαλλομένου. ἔν τε γὰρ τῇ 
: [ 3ὺν “ ᾽ ς “ δ’ Ὁ , } ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος ὃ δῆμος ὃ ᾿Αϑηναίων μὴ 

-« 6ῳ » “Ἂν , ἐν ον δὰ " 
φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος λέγεις ἃ ἐκεῖνος βοὺλε- 
ταῖν καὶ πρὸς τὸν Πυριλάμπους νεανίαν τὸν καλὸν τοῦ- 
τον τοιαῦτα ἕτερα πέπονϑας. τοῖς γάρ τῶν παιδικῶν 
οὐσολι τε καὶ λόγοις οὐχ οἷός τ᾽ εἶ ἐναντιοῦσθαι. 
)ς 18 εἴ τις σοῦ λέγοντος δκάστοτε, ἃ διὰ τούτους λέ- 

δ ϑαυμάζοι ὡς ἄτοπά ἔστιν, ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, 
» ῇ 5 “ ἢ « } Υ͂ Ψ 4 

εἰ βούλοιο ταἀληϑῇ λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις παύσει τὰ 

σὰ παιδικὰ τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσῃ ποτὲ 
ταῦτα λέγων. γόμιξε τούυν καὶ παρ᾽ ἐμοῦ χρῆναι 
ἕτερα τοιαῦτα ἀκούειν, καὶ μὴ ϑαύμαξε, ὅτι ἐγὼ 

ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, τὰ ἐμὼ παιδικά, 
σιαῦῖσον ταῦτα λέγουσαν. λέγει γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε, 

.-Ἥ .ν » “ Φ ν.-.ἃ “»“οοσ ς 

ἀεί, ἃ νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί ἐστι τῶν ἑτέρων παι- 
δικῶν πολὺ ἧττον ἕμπληκτος. ὃ μὲν γὰρ ΚΚλεινίειος 

Ὲ- γ, 2» ΒῚ ΓΙ «ς ᾿ Υ 

οὗτος ἄλλοτε ἄλλων εὐτὲ λόγων, ἢ δὲ φιλοσοφία 
ΑΨ Ὦ “οἫ 9.»ϑ »ν , . «ἡ Α ΄“- ᾿ - 

ἀεὶ τῶν αὐτῶν" λέγει δὲ ἃ σὺ νῦν ϑαυμάζεις" παρῆ-- 
᾿ ι δι ἡ ᾿ 3. “Ξ υ Γ »ε! 

ϑα δὲ καὶ αὐτὸς λεγομένοις. ἢ οὖν ἐκείνην εξέλενγ- 

ξον, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ τὸ ἀδικεῖν ἐστι, καὶ 

ἀδικοῦντα δίκην μὴ διδόναι, ἁπάντων ἔσχατον κα- 
κῶν, ἢ, εἰ τοῦτο ἐάσεις ἀνέλεγκτον, μὰ τὸν Κίννα 

Ῥ ᾿ 32 Γ ““οιμῳ 

τὸν Αἰγυπτίων ϑεόν, οὐ σοὲ ὅμολογήσει. Καλλικλῆς, 
Ὕς-:-- , 3 ι ! νον ἐν - ͵ 
ω Καλλίκλεις; ἀλλὰ διαφωνὴ σε. ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ. 

καίτον ἔγοιγε, οἶμαι» ὦ βϑάτιστε, καὶ τὴν λύραν 
μοι κρεῖττον εἶναι ἀνόοποοτόν τε χαὶ διαφωνεῖν, καὶ 
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χορὸ» ᾧ χορηγοίην, καὶ πλείστους ἀνθρώπους μὴ 
ὁμολογεῖν μοι, ἀλλ᾽ ἐναντία λέγειν, μᾶλλον ἢ) ἕνα 
ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀξύμφωνον εἶναι καὶ ἐγαντία λὲ- 
γειν. ΧΧΧΥΠΙ. ΚΑ... Σώκρατες, δοκεῖς μοι 

γεαγιεύεσϑαν ἐν τοῖς λόγοις, ὡς ἀληϑῶς δημηγόρος 

ὧν, καὶ νῦν ταῦτα δημηγορεῖς,) ταυτὸν παϑόντος 
πώλου πάϑος, ὅπερ 1 οϑγίου κατηγόρει πρὸς σὲ πα- 
ϑεῖν. ἔφη γάρ που Ιοργίαν, ἐρωτώμενον ὑπὸ σοῦ, 
ἐὼν ἀφίκηται παρ᾽ αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος τὰ δίκαια 
ὁ τὴν ῥητορικὴν βουλόμενος μαϑεῖν, εἰ διδάξει αὐ- 
τὸν ὃ Γοργίας, αἰσχυνϑῆναι αὐτὸν καὶ φάναι δι- 
δώξειν», διὰ τὸ ἔϑος τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανα- 

χτοῖεν ἂν, εἴτις μὴ φαίη" διὸ δὴ ταύτην τὴν ὁμολο- 
γίαν ἀναγκασϑῆναι ἐναντία αὐτὸν αὑτῷ; εἰπεῖν, σὲ 
δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾷν, καὶ σοῦ καταγελᾷν, ὥς γε 
μοι δοκεῖν. ὀρϑῶς τότε" νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς ταυτὸν 
τοῦτο ἔπαϑε. καὶ ἔγωγε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγα- 
μαι Πῶλον. ὅτι σοι ξυνεχώρησε τὸ ἀδικεὶν αἴσχιον 
εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι. ἐκ ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὅμολο- 
γίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ ξυμποδισϑεὶς ἐν τοῖς λόγοις 

ἐπεστομίσϑη, αἰσχυνϑεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. σὺ γὰθ 
τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ 

κοιὶ δημηγορικά, φάσκων τὴν ἀλήϑειαν διώκειν, ἃ 

φύσει μὲν οὐκ ἔστι καλά, νόμῳ δέ ὡς τὰ πολλὰ δὲ 
ταῦτα ἐναντία ἀλλήλοις ἐστίν, ἣ τε φύσις καὶ ὃ νόν 
μος. ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται καὶ μὴ τολμᾷ λέγειν 
ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία λέγειν. ὃ δὴ καὶ σὺ 

τοῦτο τὸ σοφὸν καταγνεγοηκὼς κακουργεῖς ἐν τοῖς λό- 
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γοις, ἐὰν μὲν τις κατὰ νόμον λέγη, τὰ κατὰ φύσιν 
ὑπερωτῶν, ἐὰν δὲ τὰ τὴς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. 
ὥςπερ αὐτίκα ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ ἄδι- 
κεῖσθαι, Πώλου τὸ κατὰ νόμον αἴσχιον λέγοντος, σὺ 
τὸν νόμον ἐδιώκα ϑες κατὸ φύσιν. φύσει μὲν γὸρ πᾶν αὖ- 
σχιόν ἔστιν, ὅπερ καὶ κάκιον, τὸ ἀδικεῖσθαι, νόμῳ 
δὲ, τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ ἀνδρὸς τοῦτό γ᾽ ἐστὶ τὸ πά- 

ϑημα, τὸ ἀδικεῖσϑαν, ἀλλὰ ἀνδραπιόδου τινός, ᾧ 
κρεῖττον τεϑνάναι ἐστὶν ἢ ζῆν) ὅςτις ἀδικούμενος 
καὶ προπηλακιζόμεγος. μὴ οἷός τε ἐστὶν αὐτὸς αὑτῷ 
βοηϑεῖν, μηδὲ ἄλλῳ, οὗ ἂν κήδηται. ἀλλ᾽, οἶμαι, οἵὗ 
τιϑέμενοι τοὺς νόμους, οὗ ἀσϑινεῖς ἄνϑρωποί εἰσι 
καὶ οὗ πολλοί, πρὸς αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὑτοῖς ξυμ- 

φέρον τοὺς τε νόμους τέϑενται, καὶ τοὺς ἐπαίνους 

ἑποινοῦσι, καὶ τοὺς ψύγους ψέγουσιν, ἐκφοβοῦν- 
τὲς τετοὺς ἐρδωμεγνέστέρους τῶν ἀνθρώπων, καὶ δυ- 
γνατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσι, 

λέγουσιν, ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ 

τοῦτό ἐστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν 
ἔχειν. ἀγαπῶσι γάρ, οἶμαι, αὐτοί, ἂν τὸ ἴσον ἔχωσι, 

φαυλότεροι ὄντες. ΧἈΧΧΙΧ, Διὰ ταῦτα δὴ νόμῳ 
μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ αἰσχοὸν λέγεται, τὸ πλέον 
ζητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν" 
ἡ δέ γε, οἶμαι, φύσις αὐτὴ ἀποφαΐνοι, ἂν ὅτι δί- 
κα! όν ἐστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ὄχειν, καὶ 
τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα 
“πτολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις 

καὶ τῶν ἀνθοώπων ἔν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοὶς 
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᾿ ο ε! , ’ δ, ᾽ 

γένεσιν, ὅτι οὕτω τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω 
΄- 32, 2 

τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ πλέον ἕχειν. ἐπεὶ ποίῳ δι- 
ΠῚ ᾿. "Ὧν. 9. 5 4 ᾿Ὶ ςτ. ὃ δ᾿ ᾿ 

καίῳ χρώμενος Ξέρξης ἐπὶ τὴν “Ελλάδα ἐστράτευσεν ; 
ΠῚ 5 υ Ν᾽ 

ἢ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐπὶ [τοὺς] Σκύθας; ἢ ἀλλα μυρία 
2 , . ἢ 2 ᾿ τῇ ; 

ἄν τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν. ἀλλ᾽, οἶμαι, οὗτοι κατὰ 

φύσιν τὴν τοῦ δικαίου ταῦτα πράττουσι, καὶ, ναὶ 
Ὶ ᾿᾽ ξῚ , 

μὰ Ζ[ἰδι, κατὰ γόμον γε τὸν τῆς φύσεως “ οὐ μέντον 
΄ - «ς “Ὁ ; ᾿ 

ἴσως κατὰ τοῦτον, ὃν ἡμεῖς τιϑέμεϑα πλάττοντες 
. ἃ Ψ 9 ᾽ ε« “- »“"8οΨο 

τοὺς βελτίστους καὶ ερδωμενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν, 
Β Π " ᾿ ᾿; 

ἐκ γέων λαμβάνοντες, ὥςπερ λέοντας, καὶ κατεπαᾳ- 

δοντές τε καὶ γοητεύοντες καταδουλούμεϑα, λέγον» 

τὸς ὡς τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν, καὶ τοῦτό ἔστι τὸ καλὸν 
καὶ τὸ δίκαιον. ἐὰν δὲ γε, οἶμαι, φύσιν ἑκανὴν 
γένηταν ἔχων ἀνήρ, πᾶντα ταῦτα ἀποσεισάώμεγος καὶ 

διαῤῥήξας καὶ διαφυγὼν καὶ καταπατήσας τὰ ἡμέ- 
τερὰ γράμματα καὶ μαγγαγεύματα καὶ ἐπῳδὲς καὶ 

. ᾿ Ι 5 ᾿ 

γόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς ἄνε- 
᾿ ὃ [ «ες ’ «ς« ὃ ᾽λ ᾿ 5 Ω ( ϑν ᾿ 

φάνη ὀεσπότης ἡμέτερος ὁ θοῦλος, καὶ ἐνταῦϑα εξε- 

λαμψε τὸ τῆς φύσεως δίκαιον. δοχεῖ δὲ μοι καὶ 
; Γ εἴ 5 ν ’ 5 Γ 5 -»Ὀ-Ό,»» 

Πίνδαρος ἅπερ ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι, ἐν τῷ ζσμα-" 
τι ἕν ᾧ λέγει, ὅτι γόμος ὃ πάντων βασιλεὺς ϑνα- 

τῶν τὲ καὶ ἀϑανάτων" οὗτος δὲ δὴ, φησίν, ἄγει 

βιαίως τὸ δικαιότατον ὑπερτάτᾳ χειρί" τεκμαίρομαι 
. 5] ᾿ , 

ἕργοισιν Ἡρακλέους, ἐπεὲ ἀπριάτας, λέγει οὕτω πως, 
3 ᾿ ΕἸ 3 ἘὮρ γὰ ἡ , γι κα Ὕ 

τὸ γὰρ ἀσμὰ οὐκ ἐπίσταμαι, λέγει δ᾽ ὅτι οὔτε πριώ- 
υι .} " ω , 5ὴκὶ ᾿ τὖ 
μενος, οὔτε δόντος τοῦ Γηρυόνου ἡηλάσατο τὰς βοῦς" 
Κις Ε] , - ἢ - , ο ᾿ ὡς τούτου ὄντος τοῦ δικαίου φύσει, καὶ βοὺς καὶ 
27.» Π - ο 

ταλλαὰ κτήματα εἰναν πάντα τοῦ βελτίονός τὲ καὶ 
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κοείττονος τὸ τῶν χειρόνων τὸ καὶ ἡττόνων. ΣΤ, 
τὸ μὲν οὖν ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" γνώσῃ δέ, ἂν ἐπὶ 
τὶ μείζω ἔλϑῃς,. ἐάσας ἤδη φιλ οσοφίαν. φιλοσοφία 
γάρ τοι ἐστίν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἂν τις αὐτοῦ 
μετρίως ἅψηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ" ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ 

δέοντος ἐνδιατρίψῃ, διαφϑορὼ τῶν ἀνϑρώπων. ἐὰν 

γὰρ καὶ πόνυ εὐφνὴς ἢ», καὶ σόῤῥδω τῆς ἡλικίας 

φιλ οσοφῇ, ἀνάγκη, πάντων ἄπειρον γὲ γονέναι ἐστίν, 
ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν χἀγαϑὸν 

καὶ εὐδόκιμον ἔσεσϑαι ἀνδρα. καὶ γὰρ τῶν νόμων 
ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τῶν λό“ 
γὼ») οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς ξυμβολαίοις 
τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν 
ἡδονῶν τε καὶ ἐπιϑυμιῶν τῶν ἀνϑρωπείων, καὶ ξιυλ- 
λήβδην τῶν ἡϑῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. 
ἐπειδὰν οὖν ἔλθωσιν εἴς τινὰ ἰδίαν ἢ πολιτικὴν πρὰ- 
δι», καταγέλαστοι γί) γνόντα, ὥςπερ 7ε; οἶμαι, οὗ 
πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς 

ἔλϑωσι καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοΐ εἰσι. ξυμ- 

βαίνει γὰρ τὸ τοῦ Μυριπίδου, λαμπρός τε ἐστὶν 
ἕκαστος ἔν τούτῳ, κἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγεται, νέμων τὸ 
πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, ἵν᾿ αὐτὸς αὑτοῦ τυγ- 
χάνει βέλτιστος ὥν᾽ ὅπου δ᾽ ἂν φαῦλος ἢν, ἐντεῦϑεν 

φεΐ γεν, καὶ λοιδορεῖ τοῦτο τὸ δ᾽ ἕτιρον ἐπαινεῖ, 

εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως αὐτὸς ξαυτὸν 

ἐπαινεῖν. ἀλλ᾽ οἶμαι, τὸ ὀρϑότατόν ἐστινγ) ἄμφο- 
τέρων μετασχεῖν. φιλοσοφίας μὲν, ὅσον παιδείας 
χάριν, καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακίῳ 
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ὄντι φιλοσοφεῖν" ἐπειδὰν δὲ ἤδη ἥρ'σβύτερος ὧν ἄν: 
ϑϑωπος ἔτι φιλοσοφῇ , καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, 
τὸ χρῆμα γίγνεται. καὶ ἔγωγε ὁμοιότατον πάσχω πρὸ; 
τοὺς φιλοσοφοῦντας, ὥςπερ πρὸς τοὺς ψελλιζομένους 
καὶ παίζοντας. ὅταν μὲν γὰρ παιδίον ἴδω, ᾧ ἔτι πιρού- 

ἦχεν διαλέγεσϑαν οὕτω, ψελλιξζόμενον καὶ παῖζον, 

χαίρω τε, καὶ χαρίεν μον φαίνεται καὶ ἐλευϑέριον, 
καὶ ποέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ" ὅταν δὲ σαφῶς 

διαλεγομένου παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τὲ μοι δο- 
κεῖ χρῆμα εἶναι, καὶ ἀνιᾷ μου τὸ ὦτα, καί μοι δο- 
κεῖ δουλοπρεπές τι εἶναν" ὕταν δὲ ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις 
ψελλιζομένου, ἢ παίζοντα δρᾷ, καταγέλαστον φαί- 
γεταν καὶ ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἐξιον. ταυτὸν οὖν 

ἔγωγε τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλ ὁσοιροῦντας, 
παρ νέῳ μὲν γὰρ μειρακίῳ δρῶν φιλοσοφίαν ἄ;α- 
μαι, καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ, καὶ ἡγοῦμαι ελεύϑε- 
οὖν τινὰ εἶναι τοῦτον τὸν ἄγϑοωπον, τὸν δὲ μὴ 
φιλοσοφοῦντα, ἀνελεύθερον, καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς 

ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτι καλοῦ οὔτε γενναίου πρά- 

γματος. ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον δὼ ἕτι φιλοσοφοῦντα 
καὶ μὴ ἀπαλλατιτόμενον, 1 πληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη δεῖ- 
σϑαι, ὦ “Σώκρατες » οὗἶτος ὃ ἀνὴρ. ὃ γὰρ γῦν δὴ 
ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ τῷ ἀνθρώπῳ, κὰν πάνυ 
εὐφυὴς ἢ, ἀνάνδρῳ γενέσϑαι ̓  φεύγοντι τὰ μέσα 
τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς 
τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσθαι, καταδεδυκότι δὲ 
τὸν λοιπὸν βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων ἐν γωνΐ 
τριῶν ἢ) τεττάρων ψιϑυρίζοντα, ἐλεύθερον δὲ καὶ 
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μέγα καὶ ἱκανὸν μηδέποτε φϑέγξαοϑαι. ΧΤ,1. ᾿γὼ 
δέ, ὦ “Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω καὶ φιλικῶς. 
πινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι γῦν, ὅπερ ὃ Ζῆϑος πρὸς 
τὸν μφίονα ὃ ὁ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσϑην. καὶ 
γὰρ ἐμοὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν» οἱώ- 
σπὲρ ἐκεῖνος πρὺς τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς; ὦ Σύ- 
ΓΝδον ὧν δεῖ σε ἐπιμελεῖσθαι, καὶ φύσιν ψυχῆς 
ὧδε γενναίαν μειρακιώῶδει τινὶ διαπρέπεες μορφώματι; 
καὶ οὔτ᾽ ἂν δίχης βουλαῖσι προϑεῖο ἂν ὀρϑῶς λό- 
γον, οὔτ᾽ εἰκὸς καὶ πιϑανὸν ἂν λάβοις, οὐϑ' ὑπὲρ 

ἄλλων νεανικὸν βουλεύμα βουλεύσαιο. καίτοι; ὠ 

φίλε Σώκρατες, --- καὶ μοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς" εὐνοίᾳ 
γὰρ ἐρῶ τῇ σῇ ---- οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως 
ἔχειν, ὡς ἐγὼ σὲ οἶμαι ἔχειν, καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
πόῤδω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύνοντας ; νῦν γὰρ εἴ τις σοῦ 

λαβόμενος, ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν τοιούτων, εἰς τὸ 

σμωτήριον ἀπάγοι, φάσκων ἀδικεῖν, μηδὲν ἀδικοῦν- 
τον οἷσϑ᾽ ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ὅ τι χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ᾽ 
ἰλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο, οὐκ ἔχων ὅ τι εἴποις, 
καὶ εἰς τὸ δικαστήριον ἀναβάς, κατηγόρου τυχὼν 
πάνυ φαύλου χαὶ μοχϑηροῦ, ἀποϑάνοις ἂν, εἰ 
βούλοιτά σοι ϑανάτου τιμᾶσϑαι. καΐτον πῶς σο- 

φὸν τοῦτό ἐστιν, ὦ Σώκρατες, εἴ τις εὐφυᾶ λαβοῦ- 
σὰ τέχνη φῶτα ἔϑηκε χείρονα, μὴτε αὐτὸν αὑτῷ 
δυνάμενον βοηϑεῖν, μηδ᾽ ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων 
γινδύνων μήτε ἑαυτὸν, μήτε! ἄλλον μηδένα, ὑπὸ 
δὲ τῶν ἰχϑρῶν περισυλᾶσϑαι πᾶσαν τὴν οὐσίαν, 
ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ζὴν ἐν τῇ πόλει ; τὸν δὲ τοιοῦ- 
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τον, εἴ τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσϑαι, ἔξεστιν; ἐπὶ κόῤ- 

δης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην. ἀλλ᾽, ὡ ᾿γαϑὲ, ἐ ἐμοὲ 
πείϑου, παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμου- 
σίαν ἄσκει; καὶ ἄσκει ὁπόϑεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις 

τὰ κομψὰ ταῦτ᾽ ἀφείς, εὔτϑ ληρήματα χφὴ φάναι εἶναι, 
εἴτε φλυαρίας, ἐξ ὧν κεγοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις, 
ζηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἄνδρας τὰ σμικρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ οἷς 
ἐστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ ἄλλα πολλὰ ἀγαϑα. 

ΧΙΠΙ. Σ...ὶ χρυσὴν ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχὴν, 
ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει μὲ εὑρεῖν ἄσμενον τούτων 
τινὰ τῶν λέϑων, ἢ βασανίζουσι τὸν χρυσόν, τὴν ἀρί-- 
στην, πρὸς ἥντινα ἔμελλον προςαγαγὼν αὐτὴν, εἴ 
μοι ὁμολογήσειεν ἐκείνη καλῶς τεϑεραπεῦσϑαι τὴν 
ψυχήν, ἤδη εὖ εἴσεσϑαι, ὅτι ἱκανῶς ἔχω καὶ οὐδέν 
μον ἕξι δεὶ ἄλλης! βασάνου; Κα... Πρὸς τί δὴ τοῦτ᾽ 

ἐρωτᾷς νὦὧξ Σώκρατες ; ΣΏ. Ἐγώ σου ἐρῶ γῦν. οἶμαι 

ἐγώ, δοὲ ἐντετυχηκώς» τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. 
ΚΑΑ. Τὶ δή; ΣΟ. Εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἄν μοι σὺ ὁμολογή- 
σὴς περὶ ὧν ἢ ἐμὴ ψιχὴ δοξάξει, ταῦτ᾽ ἤδη ἐστὶν 
αὐτὰ τἀληϑῆ. ἐννοῶ γὸρ ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν 
ἱκανῶς ψυχῆς πέρι, ὀρϑῶς τε ζώσης καὶ μὴ, τρία 
ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα ἔχεις, ἐπιστήμην τε, καὶὲ 
εὔνοιαν, καὶ παῤῥησίαν. ἐγὼ γὰρ πολλοῖς ἐντυγχά- 

γὼ γ Οἱ εμὲ οὐχ οἱοΐ τὲ εἰσὶ βασανίξειν, διὰ τὸ μὴ 
σοφοὶ εἶναι ὥςπερ σὺ" ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἶσιν, 
οὐκ ἐθέλουσι δὲ μοι λέγειν τὴν ἀλήϑειαν, διὰ τὸ 
"ἡ κήδεσθαί μου, ὥςπερ σὺ" τὼ δὲ ξένω τὠδε, Γορ- 
γίας τε καὶ “ῶλος, σοφὼ μὲν καὶ φίλω ἐστὸν ἑμὼ, 
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'ἐνδεεστέρω δὲ παῤῥησίας, καὶ αἰσχυντηροτέρω μᾶϊ- 
}ον τοῦ δέοντος" πῶς γὰρ οὔ ; ὦ γε εἰς τοσοῦτον αἷ- 
σχύνης ἐληλύϑατον, ὥςτε διὰ τὸ αἰσχύνεσϑοι, τολμᾷ 
ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον 
πολλῶν ἀνϑροώπον, καὶ ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ 

δὲ ταῦτα πάντα ἔχεις, ἃ οὗ ἄλλοι οὐκ ἔχουσι" πεπα-- 
δευσαί τε γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὲ ἂν φήσαιεν ᾿4ϑη: 
ναΐων, καὶ ἐμοὶ εἶ εὔνους. τίνι τεκμηρίῳ χρῶμαι, ἐγώ 
σοι ἐρῶ. οἷδα ὑμᾶς ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέτταρας ὄν» 
τας κοινωνοὺς γεγονότας σοφίας, σὲ τὸ καὶ “ίσαν- 
δρον τὸν ᾿ἡφιδγναῖον, καὶ “Ανδρωνα τὸν ᾿ἀνδροτίωγος, 
καὶ ἸΝαυσικύδην τὸν Χολαργέα. καί ποτε ὑμῶν ἐγὼ 
ὑπήκουσα βουλευομένων, μέχρις ὅποι τὴν σοφίαν ἄσκη- 

τέον εἴη, καὶ οἶδα ὅτι ἐνίκα ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, 
μὴ προϑυμεῖσϑαι εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλ- 
λὰ εὐλαβεῖσϑαι παρεκελεύεσϑε ἀλλήλοις, ὅπως μὴ 
πέρα τοῦ δέοντος σοφώτεροι 7ενόμενοι λήσετε δια- 

ἀφ οὶ γτξς. ἐπειδὴοὖν σου ἀκούω. ταυτὰ ἐμοὶ ξυμ- 

βουλεύοντος, ἅπερ τοῖς σαυτοῦ ἑταιροτάτοις, ἱκανόν 
μοι τεκμήριόν ἐστιν, ὅτι ὡς ἀληθῶς μοὶ εὔγους εἶ. καὶ 
μὴν ὅτι Ἀὰ οἷος παρῥησιάξεσϑαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, 

αὐτός τε φὴς καὶ ὁ λόγος, ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες, 
ὁμολογεῖ σοι. ἔχει δὴ οὕτωσὶ δηλονότι τούτων πέρι 
γυγὦ ἐὧν τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβα- 
σαγισμένον τοῦτ᾽ ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ 
σοῦ, καὶ οὐκέτι αὐτὸ δεήσει ἐπ᾽ ἄλλην βάσαγον ἄνα- 

φέρειν. οὗ γὰρ ἂν ποτὲ αὐτὸ ξυνεχώρησας σὺ, οὔτε 
σοφίας ἐνδείχ ) οὔτ᾽ αἰσχύνης περιουοία,, οὐδ᾽ αὖ 
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ἀπατῶν ἐμὲ ὃ ξυχχωρήσαις ἂν, φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς 
καὶ αὐτὸς φῇς. τῷ ὄντι οὖν ἢ ἐμὴ καὶ σὴ ὁμολογία 
τέλος ἤδη ἕξει τὴς ἀληϑείας. πάντων δὲ ΑΝ 
5 ᾿ ς ’ εἹ ἦν Π ᾿ Π ΓᾺ Α ᾿ 

ἐστὶν ἡ σκέψις, ὦ Καλλίέκλεις, περὲ τούτων; ὧν σὺ δὴ 

μον ἐπετίμησας, ποῖόν τινὰ χρὴ εἶναν τὸν ἄνδρα, καὶ 
τί ἐπιτηδεύειν, καὶ μέχοι τοῦ; καὶ πρεσβύτερον καὶ 
»εώτερον ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρϑῶς πράττω κα- 

ι ΕῚ ωῳ -»» »᾿ δ ς . 

τὰ τὸν βίον τὸν ἐμαυτοῦ, εὖ ἔσϑι τοῦτο ὅτι οὐχ ἕκων 
ὃς ’ 5η,4232. ὃ ῃ ὩΣ τὸν Ἢ Ὁ «“ 2» 
ἐεξαμαρτάνω, ἀλλ ἀμαϑίᾳ τῇ ἐμῃ. σὺ σύν, ὥςπερ ἢρ" 

ξω νουϑετεῖν με, μὴ ἀποστῆς, ἀλλ᾽ ἱκανῶς μου ἔνδει- 
ξαι, τί ἐστι τοῦτο, ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, καὶ τίνα τρό- 

5 [ ΒΡ) 3 Ἐ δ. 9“.γ ᾿ ᾿ Ο , 

πον ἐργασαίμην ἂν αὐτό καὶ εᾶν μὲ λάβῃς νῦν μέν 
σον ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ μὴ ταῦτα 

. « "-Ὁ 

πράττοντα, ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ μὲ ἡγοῦ βλάκα 
τὰ ᾿ : ᾿ 

εἶναι, καὶ μηκέτι ποτὲ μὲ νουϑετήσης ὕστερον, ὡς 
ὃ ᾿ 7} ΕΣ ὃ 3 “« δέ 52 ᾿ .- μηδεγὸς ἀξιον ὄντα. εξ ἀρχῆς δὲ μοι ἐπανάλαβε, πῶς 

φὴς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ σὺ καὶ Πίνδαρος, τὸ κατὰ 
φύσιν, ἄγειν βίᾳ τὸν κρείττω τεὶ τῶν ἡττόνων, καὶ 
ΐ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν χειρόνων, καὶ πλέον ἔχειν τὸν 

ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου; μή τι ἀλλο λέγεις τὸ δί- 
καιον εἶναι, ἢ ὀρϑῶς μέμνημαι; ΧΙΙΠ. Κ 44. ᾽4.- 

λὰ ταῦτα ἕλεγον καὶ τότε, καὶ νῦν λέγω. Σ.Ώ. Πότε-: 
᾽ ᾿ “ικς Υ -- ᾿. 4 Ψ 32 4 ρον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω καλεῖς σὺ καὶ κρείττω; οὐδὲ 

γάρ του τότε οἷός τ᾽ ἣν μαϑεῖν σου, τί ποτε λέγεις. 

πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους κρείττους καλεῖς, καὶ δεῖ 
ΝῚ “«“οαοἋ δ τ ἀκροᾶσϑαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσϑενεστέρους, οἱόν 

Δ Ν] Ρ] [ ς ς " 
μοι δοκεὺς καὶ τότε ἐνδείκνυσϑαι, ὡς αἵ μεγάλαι πό- 

3 τ τ ι γ » 

λεις ἐπὶ τὰς σμιερας κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ἔογονται, 
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ὅτι κρείττους εἰσὲ καὶ ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ κρεῖττον 
καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλτιον ταυτὸν ὄν" ἢ ἔστι βελ- 
τίω μὲν εἶναι, ἥττω δὲ καὶ ἀσϑενέστερον, καὶ κρείττω 
μὲν εἶναι, μοχϑηρότερον δέ" ἢ ὁ αὐτὸς ὅρος ἐστὶ τοῦ 
βελτίονος καὶ τοῦ κρείττονος. τοῦτό μοι αὐτὸ σα-- 
φῶς διόρισον, ταυτὸν ἢ ἕτερόν ἔστι τὸ κρεῖττον καὶ 
τὸ βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον. ΚΑΑ͂. ᾿4λλ᾽ ἐγώ 
σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταυτόν ἔστιν. .Σ.Ώ. Οὐκοῦν οἵ 
πολλοὲ τοῦ ξνὸς χρείττους εἰσὶ κατὰ οὖσιν; οἱ δὴ 

καὶ τοὺς γόμους τίϑενται ἐπὶ τῷ ἑνί, ὥςπερ καὶ σὺ 
ἄρτι ἔλεγες. ΚΑ... πῶς γὰρ οὐ: ΣΩ. Τὰ τῶν πολ- 

λῶν ἄφα ἐὐμεμίῳ τὰ τῶν κρειττόνων ἐστί, Κ΄... 
Πάνυ γε. Σ.. Οὐκοῦν τὰ τῶν βελτιόνων » οἵ γὰρ 
κα ίσφουξη αλεονε πολὺ, κατὰ τὸν σὸν λόγον. Καὶ .Α. 

Ἰγαί. Σ. Οὐκοῦν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ φύσιν 

καλά, κρειττόνων γε ὄντων, ΙΚΑ.4, Φημί. "ΩΓ, 10᾽ 

οὖν οὐχ οἱ πολλοὶ νομίζουσιν, ὡς ἄρτι αὖ σὺ ἔλεγες, 

δίκαιον εἶναι, τὸ ἴσον ἔχειν, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 
τοῦ ἀδικεῖσθαι; ἔστι ταῦτα, ἢ οὔ ; καὶ ὅπως μὴ ἁλώ- 
σῃ ἑνταῦϑα σὺ αἰσχυνόμενος, “Ῥομίζουσιν, ἢ οἵ, οὗ 

πολλοί, τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ πλέον, τρφ 

εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; μὴ 
φϑόνει μοι ἀποκρίνασθαι τοῦτο, Καλλίκλεις, ἵν᾽, ἐάν 
μοι ὁμολογήσης, βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ σοῦ, ἅτε 
ἱχανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι ὡμολογηκότος. Καὶ 4.4,,1λλ᾽ 

οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. ΣΩ. Οὐ νόμῳ ἄρα 
μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, οὐδὲ 
δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει, ὥςτε κινδυ- 
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γεύεις οὐκ ἀληϑὴ λέγειν ὃν τοῖς πρόσϑεν, οὐδὲ ὁρ-: 
- ϑῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν, λέγων, ὅτι ἐγαντίον ἐστὶν ὃ 

β 

νόμος καὶ ἡ φύσις" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ 
ἐν τοῖς λόγοις, ἕὰν μὲν τις κατὰ φύσιν λέγῃ, ξπὲὶ 
τὸν νύμον ἄγων, ἐὰν δὲ τις κατὰ τὸν νόμον, ἐπὸὲ 
τὴν φύσιν. ΧΙ, ΚΑΑ. Οὑτοσὶ ἀνὴρ οὐ παύσεταυ 
φλυαρῶν. εἰπὲ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνῃ, τηλι- 
κοῦτος ὦν, ὀνόματα ϑηρεύων, καὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρ- 
τῇ», ἕρμαιον τοῦτο ποιούμενος ; ἐμὲ γὰρ οἴει ἀλλο τι λξ- 
γειν τὸ κρείττους εἶναι, ἢ τὸ βελτίους; οὐ πάλαι σου 
λέγω ὅτι ταυτὸν φημὶ εἶναι τὸ βέλτιον καὶ τὸ κρεῖττον ; 
ἢ οἴει με λέγειν, εὰν συρφειὸς ξυλλεγῇ δοίλων καὶ 
σταντοδαπῶν ἂν ϑρώπων μη δενὸς ἀξίων, πλὴν ἴσως τῷ 
σώματι ἰσχυρίσασϑαι, καὶ οὗτοι φῶσιν, αὐτὰ ταῖτα 

εἶναι νόμιμα; ΖΣΏ. Εἶεν, ὦ σοφώτατε Καλλ ἔκλεις " 

οὕτω λέγεις; ΚΑ͂Α. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ 
μὲν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτὸς πάλαι τοπάζω, τοιοῦτόν 
τὸ σὲ λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῶ, γλιχόμενος 
σαφῶς εἰδέναν ὅ τι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σὺ γ8 
τοὺς δύο βελτίους ἡγῇ τοῦ ἑνὸς, οὐδὲ τοὺς σοὺς δοὺ» 
λους βελτίους σου, ὅτι ἰσχυρότεροΐ εἰσιν ἢ σὺ. ἀλλὰ 
πάλιν ἐξ ἀρχῆς εἰπέ, τί ποτε λέγεις τοὺς βελτίους, 
ἐπειδὴ οὐ τοὺς ἰσχυροτέρους. καί, ὦ ϑαυμάσιε, πραό- 
τερόν με προδίδασκξ, ἵνα μὴ ἀποφοιτήσω παρὰ σοῦ. 
“ΚΑ. Εἰφωνεύῃ, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Ἱὰ τὸν λον, 
ὦ Καλλίκλεις, ῳ σὺ χρώμενος πολλὰ νῦν δὴ εἰρωνεύου 
πρός με. ἀλλ᾽ ἴϑι εἰπε, τίνας λέγεις τοὺς βελτίους εἰ- 
γα!. ΚΑΛΑ. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. Σ.. Ὁρᾷς ἄρα ὅτῳ 

ῬΊΔΕ. ΟΣ, ΤΟΝ. [1]. [0] 
- 
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σὺ αὐτὸς ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς δὲ οὐδέν; οὐκ ἐρεῖς, 
τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον τοὺς φρονιμωτέ- 

ρους λέγεις ἢ ἄλλους τινάς; ΚΑ... ᾿Αλλά, ναὶ μὰ 

Δία, τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε. Σ.Ώ. Πολλάκις 

ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούντων κρείττων ἐστὶ 
κατὼ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν δεῖ,. τοὺς δ᾽ 
ἄρχεσϑαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομέ- 
γὼ», τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς ̓βούλεσϑαι λέγειν" {(καὲ 
οὐ ῥήματα ϑηρεύω) εἰ ὃ εἷς τῶν μυρίων κρείττων. 
ΚΑ. ᾿Δλλὰ ταῦτ᾽ ἔστιν, ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι 
ἐγὼ τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρο- 
γιμώτερον καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φαυλοτέ-- 
ρων. ΧΩ, ΣΏ. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν λέ- 
γεις; ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥςπερ νῦν, πολλοὶ ἀϑρόοι 
ἄνθρωποι, καὶ ἡμῖν ἢ ἐν κοινῷ πολλὰ σιτία καὶ πο- 
τά, ὦμεν δὲ παντοδαποί, οὗ μὲν ἰσχυροὶ, οἵ δὲ ἄσθϑε- 
»εῖς, εἷς δὲ ἡμῶν ἢ φρονιμώτερος περὶ ταῦτα, ἰατρὺ: 
ὧν, ἢ δέ, οἷον εἰκός, τῶν μὲν ἰσχυρότερος, τῶν δὲ 

ἀσϑενέστερος, ἄλλοτι ἢ οὗτος φρονιμώτερος ἡμῶν ἂν 
βελτίων καὶ κρείττων ἔσταν εἰς ταῦτα; ΚΑ... Πάνυ 
γε. ΣΩ. ἯΙ οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον 
αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα ἐκεῖ-- 
γον δεῖ νέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὼ καὶ κα- 
ταχρῆσϑαι εἰς τὸ ξαυτοῦ σῶμα, οὐ πλεονεκτητέον, εἰ 
μὴ μέλλει ζημιοῦσϑαι, ἀλλὼ τῶν μὲν πλέον, τῶν 
δ᾽ ἔλαττον ἑχτέον, ἐάν δὲ τύχῃ πάντων ἀσϑενέστατος 
ὧν, πάντων ἐλάχιστον τῷ βελτίστῳ, ὦ Καλλίκλεις; οὐχ 

οὕτως, ὦ γαϑέ; ΚΑΑ. Περὲ σιτέᾳ σὺ λέγεις καὶ πο- 
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τὰ καὶ ἰατροὺς καὶ φλυαρίας, ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω: 
ΣΩ. Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις; 
φάϑι, ἢ μή. ΚΑ4.1. Ἔγωγε. ΣΩ. ᾿1λλ᾽ οὐ τὸν βελ- 
τίω πλέον δεῖν ἔχειν; ΚΑΑ. Οὗ σιτίων γε, οὐδὲ ποτῶν. 
ΣΩ. Μανϑάνω" ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων’ καὶ δεῖ τὸν ὕφανν 
τικώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν, καὶ πλεῖστα καὶ 
κάλλιστα ἀμπεοχόμεγον περιϊέναι. Καὶ 4.4. Ποίων ἵμα- 
τίων; Σ.Ώ. .41λλ᾽ εἰς ὑποδήματα δηλονότι δεῖ πλεονε- 
χτεῖν τὸν φρονιμώτερον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον. τὸν 
σκυτοτόμον ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα 
ὑποδεδεμένον περιπατεῖν. ΚΑ4. Ποῖα ὑποδήματα 
φλυαρεῖς ἔχων; Σ,Ώ. ᾽.4λλ᾽ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις, 
ἴσως τὰ τοιάδε" οἷον, γεωργικὸν ἄγδρα περὶ γῆν φρῦ- 
νιμόν τε χαὶ καλὸν καὶ ἀγαθόν, τοῦτον δή: ἴσως δεῖ 
πλεονεκτεῖν τῶν σπερμάτων, καὶ ὡς πλείστῳ σπέρ- 

ματι χρῆσϑαι εἰς τὴν αὑτοῦ γῆν. ΚΑ Δ4.Ως ἀεὶ ταύ- 
τιὲ λέγεις, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ μόνον γε, ὦ Καλ- 
λίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. ΚΑΑ. Νὴ τοὺς 

ϑεοὺς, ἀτεχνῶς γε ἄεὶ σχυτέας τὸ καὶ πγαφέας καὶ 
μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παΐῃ; ὡς περὲ 
τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ ἐρεῖς 
περὶ τίνων ὃ κρείττων τὲ καὶ “φρονιμώτερος πλέον 
ἔχων δικαίως πλεδγεπτεῖ; ἢ οὔτε ἐμοῦ ὑποβάλλον.- 
τος ἀνέξῃ, οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς; ΚΑ... 412 ἔγωγε καὶ 
πάλαι λέγω: πρῶτον μέν, τοὺς κρείττους οἵ εἰσιν, οὗ 
σχυτοτόμους λέγω, οὐδὲ μαγείρους, ἀλλ᾽ οἵ ἂν εἰς τὰ 
τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, ὅντινα ἂν τρό- 
πον εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλλὰ καὶ ἀν" 

Ε, 2 
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δρεῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ 
ἀποκάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς ψυχῆς. ΧΗΥΙ. “0. 
Ὁρᾷς, ὦ βέλτιστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ ταυτὰ σὑ τ᾽ ἐμοῦ. 
κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ. σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ φῇς ἀεὶ 
ταυτιὶ λέγειν καὶ μέμφη μοι, ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναν- 
αἷἰον, ὅτι οὐδέποτε ταυτὰ λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν, 

ἀλλὰ τοτὲ μὲν τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους τοὺς 
ἰσχυροτέρους ὡρίζου, αὖϑις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους " 
γῦν δ᾽ αὖ ἕτερόν τι ἥκεις ἔχων " ἀνδρειότεροἑ τινες 
ὑπὸ σοῦ λέγονται οἵ κρείττους καὶ οἱ βελτίους. ἀλλ᾽, 
ὦ γαϑὲ, εἰπὼν ἀπαλλάγηϑι, τίνας ποτὲ λέγεις τοὺς 

βελτίους τε καὶ κρείττους, καὶ εἷς ὃ τι. ΚΑ 4. ᾿4λλ᾽ 
εἰρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους εἰς τὰ τῆς πόλεως 
πράγματα καὶ ἀνδρείους. τούτοις γὰρ προσήκει τῶν 
πόλεων ἄρχειν. καὶ τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστί, πλέον ἔχειν 
τούτους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομέγων. 

ΣΩ. Τί δὲ; αὑτῶν, ὦ ἑταῖρε; [(4.4. Τί, ἢ τί ἄρχον- 
τας,1) ἀρχομένους ; πῶς λέγεις ;" Σ. (Ἕνα ἕκαστον λέ-- ὦ 
γω αὐτὸν ξαυτοῦ ἄρχοντα" ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ,, 
αὐτὸν ξαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων; Κα... Πῶς ξαυ- 
τοῦ ἄρχοντα λέγεις; Σ.Ώ.. Οὐδὲν ποικίλον, ἀλλ᾽ ὥς-. 
περ οὗ πολλοὶ, σώφρονα ὄγτα καὶ ἐγκρατὴ αὐτὸν 
ἑαυτοῦ, τῶν ἜΡΡΕΙ καὶ ἐπιϑυμιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν 
ξαυτῷ. ΚΑ..'Ὡς ἡδὺς εἰ, τοὺς ἡλιϑίους λέγεις τοὺς᾿ 
σώφρονας; ΣΩ. Πῶς γάρ; οὐδεὶς ὅςτις οὐκ ἂν. 
γνοίη ὅτι οὗ τοῦτο λέγω. ΚΑ͂Ζ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ, 

Σώκρατες" ἐπεὶ πῶς ἂν εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος. 
δουλεύων ὁτῳοῦν; ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσι» κα-᾿ 
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λὸν καὶ δίκαιον, ὃ ἐγώ σοι νῦν παῤῥησιαξύμενος λέ- 
ηὉ., ὅτι δεῖ τὸν ὀρϑῶς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπι-- 
ϑυμίας τὰς ξαυτοῦ ἐᾷν ὡς μεγίστας εἶναι, καὶ μὴ 

κολάξειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶ- 

γ0τὺ ὑπηρετεῖν δι᾽ ἀνδρίαν καὶ φρόνησιν; καὶ ἀπο- 
πιμπλάναι, ὧν ἂν ἀεὶ ἡ ἐπιϑυμία γίγνηται. ἀλλὰ 

τοῦτ᾽ οἶμαι τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν". ὅϑεν ἱψέγουσύ 
τοὺς τοιούτους, δι᾽ αἰσχύνην ἀποκρυπτόμενον τὴν 
αὑτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δὴ φασὶν εἶναι τὴν 
ἀπκολασέαν, ὅπερ ὃν τοῖς ἔμπροσϑεν ἐγὼ ἔλεγον, δου- 
λούμενον τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ 
αὐτοὶ ἐκπορίζεσϑαι οὐ δύναμενοι τοῖς ἡδοναῖς πλὴ- 
ρωσι»), ἐπαινοῦσι τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιο- 
σύνην, διὰ τὴν αὑτῶν ἀνανδρίαν. ἐπεί γε ἷὲ ἐξ ἀρχῆς. 
ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων υἱέσιν εἶναι, 1) αὐτοὺς τῇ φύσεν 
ἱκανοὺς ἐκπορίσασϑαι ἀρχὴν τινα 1) τυραννίδα ἢ 
δυναστείαν, τί τῇ ἀληϑείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη 
σωφροσύνης τούτοις τοῖς ἀνθοώποις; οἷς ἐξὸν ἀπο- 

λαύειν τῶν ἀγαϑῶν, μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ 
ξαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο, τὸν τῶν πολλῶν ἂν- 
ϑροώπων νόμον τε καὶ λόγον καὶ ψόγον; ἢ πῶς οὐκ 
ἂν ἄϑλιοι γεγονότες εἴησαν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ τῆς 
δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμον- 
τες τοὶς φίλοις τοῖς αὑτῶν, ἢ τοὶς ἐχϑροῖς, καὶ ταῦ- 

τα; ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει; ἀλλὰ τῇ ἀληϑείᾳ; 

ὦ Σώκρατες, ἣν σὺ φὴς διώκειν, ὧδ᾽ ἔχει" τρυφὴ 
καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευϑερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχη» 
τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ᾽ 
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ἐστὶ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύαν ξυνϑήματα, 
ἀνϑρώπων φλυαρία, καὶ οὐδενὸς ἃ ἄξια. ΧΙΥΠ.ΣΩ. 

Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐπεξέρχῃ τῷ λόγῳ 

“σταρδησιαζόμενος. σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις, ἃ οἱ ἄλ- 
λοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσι. δέο- 

μαι οὖν ἐγώ σου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι ἵνοι τῷ ὕντι 
κατάδηλον γένηται, πῶς βιωτέον. καὶ μοι λέγε" τὰς μὲν 
ἐπιϑυμίας φὴς οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ 
εἶναι, ἐῶντα δὲ αὐτὰς ὡς μεγίστας, πλήρωσιν αὐταὶς 

ἀλλοϑέν γε ποϑὲν ἑτοιμάζειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν 
ἀρετὴν; ΚΑ͂Ζ. Φημὶ ταῦτα ἐγώ. ΣΟ. Οὐκ ἄρα ὁρ- 
ϑῶς λέγονται οἵ μηδενὸς δεόμενον εὐδαίμονες εἶναι. 

ΚΑ44. Οἱ λέϑοι γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ οἱ νεκροὶ εὐδαι- 
μονέστατοι εἶεν. ΣΩ ᾿Αλλὰ μὲν δὴ καὶ ὥς γε σὺ λέγεις, 
δεινὸς ὁ βίος. οὐ γάρ τοι ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν, εἰ Εὐρι- 
σιίδης ἀληϑὴ ἐν τοῖςδε λέγει, λέγων" Τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ, 

φσὸ ζῆν μὲν ἐστι κατϑαγεῖν, Τὸ κατϑανεῖν δὲ ξὴῆν; 
καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι. ἴσως τέϑγαμεν" ὅπερ ἤδη του ἔγω- 
γε καὶ ἤκουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέϑναμεν, 
καὶ τὸ μὲν σῶμα ἔστιν ἡμῖν σῆμα; τῆς δὲ ψυχῆς 
τοῦτο, ἐν ᾧ αἵ ἐπιϑυμίαι εἰσί, τυγχάνει ὃν οἷον ἄνα- 
σείϑεσθαι καὶ μεταπίπτειν ἄνω καὶ κάτω" καὶ τοῦτο 
ἄρα τις μυϑολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικελός τις ἢ 
"᾿ταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι, διὰ τὸ πιϑανόν τε 
καὶ πειστικὸν, ὠνόμασε πέϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους, 
ἀμυήτους, τῶν δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς, οὗ αἵ ἐπι- 
ϑυμίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανὸν, ὡς 

τετρημένος εἴη πέϑος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάσας, 
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τοὐναντίον δὴ οὗτός σοι, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται 
ὡς τῶν ἐν ἅδου ---- τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων ---- οὗτοι ἀϑλιώ- 
τατοι ἂν εἶεν, οἵ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρη- 
μένον πίϑον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κοσκίνῳ. 
τὸ δὲ κόσκινον ἄρα λέγει, ὡς ἔρη ὃ πρὸς ἐμὲ λέγων, 
τὴν ψυχὴν εἶναι" τὴν δὲ ψυχὴν κοσκίνῳ ἀπείκασε τὴν 

τῶν ἀνοήτων, ὡς τετρημέγην, ἅτε οὐ δυναμένην στέ- 
)ειν, δι᾿ ἀπιστίαν τε καὶ λήϑην, ταῦτ᾽ ἐπιεικῶς μὲν 

ἔστιν ὑπό τι ἄτοπα " δηλοῖ μήν, ὃ ἐγὼ βούλομαϊΐ σου 
ἐνδειξάμενος, ἐάν πὼς οἷός τε ὦ πεῖσαι μεταϑέσϑαι, 
ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως ἕγοντος βίου τὸν 

ποσμίως καὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρκοὺγν- 
τως ἔχονται βίον ἐλέσϑαι. ἀλλὰ πότερον πείϑω τί σε 
καὶ μετατίϑεσαι, εὐδαιμονεστέρους εἶναι τοὺς κοσμΐς- 
ους τῶν ἀκολάστων, ἢ οὐδέν; ἀλλ᾽, ἂν καὶ πολλὰ 
τοιαῦτα μιϑολογῶ, οὐδὲν τι μᾶλλον μεταϑήσῃ; ΚΑ͂Λ. 
Τοῦτ᾽ ἀληϑέστερον εἰρηκας, ὦ Σώκρατες. ΧΊΨΠΙ, 

ΣΏ. Φέρε δὴ, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γάρ, εἰ τοιόνδε λέγεις περὲ 
τοῦ βίου ὃ ξκατέρου τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου, 
οἷον εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πίϑοι πολλοὶ εἶεν, καὶ 

τῷ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὃ μὲν οἴνου, ὃ 
δὲ μέλιτος, ὃ δὲ γάλακτος, καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολ-- 

λῶν, νάματα δὲ σπάνια καὶ χαλεπὰ ἕκάστου τούτων 
εἴη, καὶ μετὰ πολλὼν πόνων καὶ χαλεπῶν ἐκποριξό- 
μενοι" ὁ μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος, μήτ᾽ ἐποχε-- 
τεύοι, μήτε τι φροντίζοι, ἀλλ᾽ ἕνεκα τούτων ἥσιχ ἰαν 
ἔχοι" τῷ δ᾽ ἑτέρῳ τὰ μὲν γάματα, ὥςπερ καὶ ἐκείνῳ, 
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δυνατὰ μὲν πορίζεσθαι, εἴη, χαλεπὰ δέ, τὰ δ᾽ ἀγγεῖα 
τετρημένα καὶ σαϑρά, καὶ ἀναγκάξοιτο ἀεὶ καὶ νύκτα 
καὶ μὲ θα» πιμπλάναι αὐτώ, ἢ τὰς ἐσχύτας λυποῖτο 

λύπας" ὅρα; τοιούτου ἑπατέρου ὄντος τοῦ βίου, λέγεις 
τὸν τοῦ ἀκολάστου εὐδαιμονῥώνενν εἶναν ἢ τὸν τοῦ 

᾿ποσμίου ; πείϑω τί σε ταῦτα λέγων ξυγχωρῆσαι; τὸν 

κόσμιον βίον τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω εἶναι, 1) οὐ πεί- 
ϑω; ΚΑΛΑ. Οὐ πείϑεις, ὦ Σώκρατες. τῷ μὲν γὰρ 
πιληρωσαμένῳ ἐκείνῳ οὐκ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ 
τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ γὺν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ, ὥςπερ λίϑον 
ζῆν, ἐπειδὰν πληρώσηται, μήτε χαίροντα ἔτν μήτε 
λυπούμενον" ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἐστὲ τὸ ἡδέως ζῆν, ἕν τῷ 
ὡς πλεῖστον ἐπιῤδεῖν. ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνάγκη γ᾽ ἂν πο- 
λὺ ε ἐπιῤρῥέῃ, πολὺ καὶ τὸ ἀπιὸν εἶναν, καὶ μεγάλ᾽ ὅτ- 
τὰ τὺὶ τρήματα εἶναι ταῖς ἐκροαΐς ; ΚΑ.. Πάνυ μὲν 
οὖν.  ΣΏ. Χαραδροιοῦ τινὰ αὖ σὺ βίον λέγεις, ἄλλ᾽ 

οὔ νεπροῦ οὐδὲ λίϑου. καὶ μοι λέγε, τὸ τοιόνδε λέ-- 
7ξις, οἷον πεινὴν καὶ πεινῶντα ἐσθίειν; ΚΑ͂ΔΑ. Ἔγω-- 

γ8. ΣΙ. Καὶ διψῇν γε καὶ διψῶντα πίνειν; ΚΑ͂͵Α. 
«“Ἱέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπεϑυμίας ἁπάσας ἔχοντα, καὶ 
δυνάμενον πληροῦν, χαίροντα εὐδαιμόνως ζὴν. ΧΤΙΧ, 
ΣΏ. Εὖγε, ὦ βέλτιστε" διατέλει γὰρ ὥςπερ ἤρξω, 
καὶ ὅπως μὴ ἀπαισχυνῇ. δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ᾽ ἐμὲ 
ἀπαισχυνϑῆναι. καὶ πρῶτον μὲν εἰπέ, εἰ καὶ ψωριῶν- 
τα καὶ κνησιῶντα, ἀφϑόνως ἔχοντα τοῦ κνῆσϑαι, κνώ- 
μενον διατελοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἐστὲ ζῆν. 
ΚΑ 4. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δὴ - 

μηγόρος. ΣΏ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίκλεις, μῶλον μὲν 



ἃ, 6. Ρ. ἀρ5. δ. 0: ΘΟαΟΠαΙ ΑΒ, 5 

καὶ Τοργίαν καὶ ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσθαι ἐποίησα. 

σὺ δὲ οὐ μὴ ἐκπλαγῆς, οὐδὲ μὴ αἰσχυνϑῆς, ---- ἀνδρεῖος 
γὰρ εἶ τοι ἀλλ᾽ ἀποκρίνου μόνον. ΚΑ΄. Φημὶ τοίνυν 
καὶ τὸν κγώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. ΣΩ. Οὐκοῦν, 
εὔπερ ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως; ΚΑ. Πάνυ 7ε: ΠΣ 

Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν μόνον κνησιοΐ, ἢ ἔτι τί σὲ 

ἐρωτῶ ; ὅρα, ὦ Καλλίκλεις, τί ἀποκρινῇ, ἐᾶν τίς 9 

τὰ ἐχόμενα τούτοις ἐφεξῆς: ἅπαντα ἐρωτᾷ. καί, τοὐ- 

τῶν τοιούτων ὄντων, περάλαιον, ὃ τῶν κιναίδων βίος 
οὗτος οὐ δεινὸς καὶ αἰσχρὸς καὶ ἄϑλιος ; ἢ καὶ τοὐ- 

τους τολμήσεις λέγειν εὐδαίμονας εἶναι, ἐὰν ἀφϑό-- 
γως ἔχωσιν ὧν δέονται; ΚΑΔΖ. Οὐκ αἰσχύνη εἷς τοι-: 
αὗτα ἄγων τοὺς λόγους, ὦ Σώκρατες; Σ᾽. ἮἯ γὰρ 

ἐγὼ ἄγω ἐνταῦϑα, ὦ γενναῖε, ἢ ἐκεῖνος, ὃς ἂν φῇ 
ἀνέδην οὕτω, τοὺς χαίροντας, ὅπως ἂν χαίρωσιν, 

εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ διορίζηται, τῶν ἡδονῶν 

ὁποῖαι αἵ ἀγαϑαὶ καὶ κακαί; ἀλλ᾽ ἔτι καὶ γῦν λέγειν 
πότερον φὴς εἶναι τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἀγαϑόν, ἢ εἰγαί 

τι τῶν ἡδέων, ὃ οὐκ ἔστιν. ἀγαθόν; ΚΑ4. Ἵνα δὴ 
μοι μὴ ἀνομολογούμενος ἢ ὃ λόγος, ἐὰν ἕτερον φήσω 
εἶναι, τὸ αὐτὸ φημὶ εἶναι. ΣΩ. Διαφϑείρεις, ὦ 

Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, καὶ οὐκ ἂν ἕτυ 
μετ᾽ ἐμοῦ ἱκανῶς τὰ ὄντα ἐξετάζοις, εἴπερ παρὰ τὼ 

δοκοῦντα σχυτῷ ἐρεῖς. Κ1 1. Καὶ γὰρ σὺ, ὠ Σώ- 

κρατες. ΣΏ. Οὐ τοίνυν ὀρϑῶς ποιῶ οὔτ᾽ ἐγώ, εἴ- 
περ ποιῶ τοῦτο; οὔτε σὺ" ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ἄϑρει, 

μὴ οὐ τοῦτο ἢ τὸ ἀγαϑόν, τὸ πάντως χαίρειν: ταῦτά 
τὲ γὰρ τὰ νῦν δὴ αἰνιχϑέντα, πολλὰ καὶ αἰυχρὰ φαί- 
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γεται ξυμβαίνοντα, εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, καὶ ἄλλα 

πολλά. ΚΑΔΑ. Ὡς σὺ γε οἴει, ὦ “Σώχρατες. 0, 

Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζη; ΚΑ. 
ἔγωγε. 1. ΣΙ. Ἐπιχειρῶμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς σοῦ 
σπουδάζοντος; ΚΑ͂Δ. Πάνυ γε σφόδρα. ΣΩ.Ἴ1ϑι 

δή μοι, ἐπειδὴ σοι οὕτω δοκεῖ, διελοῦ τάδε" ἐπιστή- 
μην που καλεῖς τι. Κα4.4. Ἔγωγε. Σ. Ω.. Οὐ καὶ ἂν-- 
δοίαν νῦν δὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ ἐπιστήμης; ΚΑ. 
"Ἔλεγον γάρ. ΣΩ. Ἄλλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀν- 
δοίαν τῆς ἐπιστήμης δύο ταῦτα ἔλεγες; ΚΑά4. Σφό- 

δρα 7γε. ΣΏ. Τί δὲ ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ; ταῦ-- 
τὸν ἢ ἕτερον; ΚΑ͂Α. Ἕτερον δήπου, ὦ σοφώτατε 

ΣΩ. Ἡ καὶ ἀνδοίαν ἑτέραν ἡδονῆς; ΚΑ͂Α͂. Πῶς 

μὸ οὔ; Σ.Ω. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεϑα ταῦτα, ὅτι 
Μαλλικλῆς ἔφη ὃ ᾿Αχαρνεὺς, ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαϑὸν 
ταυτὸν εἶναι γ) ἐπιστήμην δὲ καὶ ἀνδοίαν καὶ ἀλλὴ- 
λων καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ἕτερον" Σωκράτης δέ γε ἡμῖν ὃ 
᾿“Αλωπεκῆϑεν οὐχ ὁμολογεῖ ταῦτα" ἢ ὁμολογεῖ; ΚΑ͂Δ. 

Οὐχ ὁμολογεῖ. ΣΩΏ. Οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, 

ὅταν αὐτὸς αὑτὸν ϑεάσηται ὀρϑῶς. εἰπὲ γάρ μου, 

τοὺς εὖ πράττοντας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοῦ- 

ψαντίον ἡγῇ σά ϑος πεπονϑέναι ; ΚΑ... Ἔγωχγε. 
δῶ, δα οὖν, εἴπερ ἐναντία ἕστὶ ταῦτα ἀλλήλοις. 

ἀνάγχη περὶ αὐτῶν ἔχειν, ὥςπερ περὶ ὑγιείας ἔχει καὶ 
γόσου; οὐ γὰρ ὅμα δήπου ὑγιαΐνεν τε καὶ νοσεῖ ὃ 
ἄνϑρωπος, οὐδὲ ἅμα ἀπαλλάττεται ὑγιείας τε καὶ 

τόσου. ΚΑ... Πῶς λέγεις; ΣΩΏ. Οἷον περὶ ὅτου 

βούλει τοῦ σώματος ἀπολαβὼν σκόπει. γοσεῖ που 
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ἄνϑρωπος ὀφϑαλμούς, ᾧ ὄνομα ὀφϑαλμία; ΚΑ. 
πὼς γὰρ οὔ. ΣΩ. οὐ δήπου καὶ ὑγιαίνει γε ἅμα 

τοὺς αὐτοὺς; ΚΑ. Οὐδ᾽ ὅπωςτιοῦν. ΣΏ. Τί δέ; 

ὅταν τῆς ὀφϑαλμίας ἀπαλλάττηται, ἄρα τότε καὶ τῆς 
ὑγιείας ἀπαλλάττεται τῶν ὀρϑαλμῶν, καὶ τελευτῶν 
ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται ; ΚΑ4. Ἥκιστά γε: 
ΣΩ. Θαυμάσιον γάρ, οἶμαι, καὶ ἄλογον γίγνεται. 
ἢ γάρ; ΚΑ4. Σφόδρα γε. Σ. ᾿4λλ᾽ ἐν μέρει, οἵ- 
μαι, ἑκάτερον καὶ λαμβάνειν καὶ ἀπολύει: ΚΑΙΛ. 
Φημί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἰσχὺν καὶ ἀσθένειαν ὡσαύ- 
τως; ΚΑ͂͵Δ. ναί. ΣΩ. Καὶ τἄχος καὶ βραδυτῆτα; : 

ΚΑΑ. Πάνυ γε. ΣΩ. Ἦ καὶ τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὴν εὐ- 
δαιμονίαν, καὶ τἀναντία τούτων, κακά τε καὶ ἀϑλιό- 
Ζητα,, ἐν μέρει λαμβάνει, καὶ ἐν μέρει ἀπαλλάττε- 
ται ἑκατέρου; ΚΑΛ. Πάντως δήπου. ΣΏ. ᾿Εὰν 
εὕρωμεν ἄρα ἄττα, ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται ἄνϑρω- 
πος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη τό 
χε ἀγαϑὸν καὶ τὸ καξόν. ὁμολογοῦμεν ταῦτα; “καὶ 
εὖ μάλα σκεψάμενος ἀποκρίνου. ΚΑ. 4λλ᾽ ὕπερ- 
φυῶς ὁμολογῶ. 1. ΣΙ. Ἴϑι δὴ ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν 
ὦμολο γημένα. τὸ πειρῇ»ν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ἢ ἅγια- 
ρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ πεινῆν. ΚΑ 4. ᾿Δνιαρὸν 
ἔγωγε. «Σ.Ώ. Τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσϑίειν, ὙΠ 
Κ4.. Ἔγωγε. ΣΩ. ανϑάνω" ἀλλ᾽ οὖν τό γε πει- 
γῇν αὐτὸ ἀνιαρόν, ἢ οὐχί; ΚΑ. Φημί. Σ. Οὐν- 
οὖν καὶ τὸ διψῆν; Καὶ 41. Σφόδρα γε. Σ,Ώ. Πότε-- 
ρον οὖν ἕτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς ἅπασαν ἕἔν- 
δειαν καὶ ἐπυϑυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; ΚΑ.4. Ὁμολο- 
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γὦ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. ΣΩ.. Εἶεν. διψῶντα δὲ δὴ πί- 
γεν, ἄλλο τι ἢ ἡδὺ φὴς εἶναι; ΚΑ... Ἔγωγε. ΣΩ. 
Οὐκοῦν τούτου, οὗ λέγεις, τὸ μὲν διψῶντα λυπού- 
μεγον δήπου ἐστί; ΚΑ Λ. ναί. ΣΩ. Τὸ δὲ πίνειν, 

σλήρωσὶίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονὴ ; ΚΑΑ͂. ναί. ΣΩ,. 
Οὐκοῦν κατὰ τὸ πίνειν χαέρειν λέγεις; ΚΑΊΑ͂. 16- 
λιστα..  ΖΣΏ. “ιψῶντα δὲ λυπούμενον; Καὶ 4.1. 
Ἰγαΐ, ΣΩ. Αἰσϑάνῃ οὖν τὸ ξυμβαῖνον, ὅτι λυποὺ- 

μενον χαΐρ' ιν ν λέγεις ὁ ἅμα, ὅταν διψῶντα πίνειν λὲ- 
γψῃς; ἢ οὐχ ἅμα τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τό- 
σον καὶ χρόνον εἴτε ψυχῆς εἴτε σώματος βούλει» οὔ- 

δὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. ἔστι ταῦτα, ἢ οὔ; ΚΑ44. 
Ἔστιν. ΣΩ.᾿4λλά μὴν εὖ γὲ πράττοντα κακῶς πρείτν 
τειν ἅμα ἀδύνατον ἕφης εἶναι. Καὶ 42. Φημί γάρ. 
Σ.Ώ.. ᾿Ανιώμεγνον δὲ γε χαίρειν δυνατὸν ὡμολόγηκας. 

1(44. Φαίνεται. ΣΩΏ. Οὐκ ἄρα τὸ ἀέρα ἐστὶν εὖ 

πράττειν" οὐδὲ τὸ ἀνιᾶσϑαι, κακῶς" ὥςτε ἕτερον 
γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ. ΚΑ. Οὐκ οἵδ᾽ ἅττα 
σοφίζη, ὦ Σώκρατες. ΖΣΩ. Οἶσϑα, ἀλλὰ ἀκκίξῃ, ὦ 

Καλλίκλεις" καὶ πρόϊϑί γε ἕτι εἰς τὸ ἔμπροσϑεν, ὅτι 
ἔχων ληρεῖς, ἵνα εἰδῆς» ὡς σοφὸς ὥν με νουϑετεῖς. οὐχ 
ἅμα διψῶν τε ἕκαστος ἡμῶν πέπαυται καὶ ἅμα ἠδό- 
μενος διὰ τοῦ πίνειν; ΚΑ4.. Οὐκ οἶδα ὃ, τι λέγεις. 

ΤῸΡ. Μοηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις" ἀλλ᾽ ἀποκρίνου καὶ 
ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα περανϑῶσιν οἱ λόγοι. ΚΑ. 4λλ᾽ 
ἀεὶ τοιοῦτός ἐστι Σωκράτης, ὦ Τυργία " σμικυὰ καὶὲ 

ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ τέ 
σοι διαφέρει; πάντως οὗ σὴ αὕτη ἢ τιμὴ, ὦ ΙΚαλ- 
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λίκλεις, ἀλλ᾽ ὑπόσχες, “Σωκράτη ἐξελέγξαι ὅπως ἂν 

βούληται. Κ414.᾿Ερώτα δὴ σὺ τὰ μικρά τε καὶ στε- 
γὰ ταῦτα, ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. 1.11. ΣΩ, 
Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα γε με- 
μύησαι πρὶν τὰ σμικρά" ἐγὼ δ᾽ οὐκ ᾧμην ϑεμιτὸν 
εἶναι. ὅϑεν οὖν ἀπέλειπες, ἀπογρίνυυ, εἰ οὐχ ἅμα 

σιαὐεται διψῶν ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. ΙΚΑ.Δ. Φη- 
μί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ πεινῶν, καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυ- 
μιῶν καὶ ἡδονῶν ἅμα παύεται; ΚΑ Α. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα παύε- 

ται; ΚΑ. ἵναί. ΣΙ. Αλλὰ μὴν τῶν ἀγαϑῶν καὶ τῶν 
κακῶν οὐχ ἅμα παύεται, ὡς σὺ ὡμολόγεις " νῦν δὲ οὐχ 
ὁμολογεῖς; ΚΑ4.4.Ἐγωγε" τί [οἷνδὴ; ΣΩς«Ὅτι οὐ ταυ- 
τὰ γίγνεται, ὦ φίλε, τἀγαϑὰ τοὶς ἡδέσιν, οὐδὲ τὰ κακὰ 
τοῖς ἀνιαροῖς" τῶν μὲν γὰρ ἅμα παύεται, τῶν δὲ οὔ, ὡς 
ἑτέρων ὄντων" πῶς οὖν ταυτὰ ἂν εἴη τὰ ἡδέα τοῖς 

ἀγαϑοῖς., ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κακοῖσιν; ἐὰν δὲ βούλῃ, 
καὶ τῇδε ἐπίσκειψαι" οἶμαι γάρ σοι οὐδὲ ταύτῃ ὅμο- 
λογεῖσϑαι" ἄϑρει δὴ" τοὺς ἀγαϑοὺς οὐχὶ ἀγαϑῶν 
παρουσίᾳ ἀγαϑοὺς χκαλεὺς, ὥςπερ τοὺς καλ οὖς, οἷς 

ὃν κάλλος παρῇ ; ΚΑ44. Ἔγωγε. ΣΩ. Τί δὲ; ἀγα- 
ϑοὺς ἄνδρας καλεῖς ἄφρονας καὶ δειλούς ; οὐ γὰρ ἄρ- 
τι γε ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονίμους ἔλεγες" ἢ 

οὐ τούτους ἀγαϑοὺς καλεῖς; ΚΑΖ. Πάνυ μὲν οὖν. 

Σ6. τί δὲ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἤδη εἶδες; 
ΚΑ4. Ἔγωγε. ΣΩ. [ἄνδρα δὲ οὔπω εἶδες ἀνόητον 
χαίροντα ; Κα4.1. Οἶμαι ἔγωγε. ἀλλὰ τί τοῦτο; ΣΩ.. 

Οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. (4.4. Εἶδον. Σ. τί δέ; 
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γοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαίροντα; ΚΑ. Φημί. 
ΣΏ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἵ 

[ δᾺ ες» Ψ »» 32 

φρόνιμοι ἢ οὐ ἄφρονες ; ΚΑ͂Α͂. Οἶμαι ἐγῶγε οὐ πο:- 
’ } -Ὁ τ -" 

λὺ τι διαφέρειν. ΣΏ,, .4λλ ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. ἕν πο- 
λέμῳ δὲ ἤδη εἶδες ἄνδρα δειλόν; Κ4.4.. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Τί οὖν ; ἀπιόντων τῶν πολεμίων πότεροϊ σοι ἐδό- 
κουν μᾶλλον χαίρειν, οὗ δειλοὶ ἢ οὗ ἀνδρεῖοι; Κι 4.2. 
«ἀμφότεροι ἔμοιγε μᾶλλον" εἰ δὲ μή, παραπλησίως γε. 
ΣΏ. Οὐδὲν διαφέρει, χαΐρουσι δ᾽ οὖν καὶ οἵ δειλοί; 

7 , Ἂν ΚΑ4. Σφόδρα γε. ΣΏ. Καὶ οὗ ἄφρονες, ὡς ἔοικε; 
1.44. Τα. Σ.. Προοσιόντων δέ. οἱ δειλοὶ μόνον 
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λυποῦνται, ἢ καὶ οἵ ἀνδρεῖοι; ΚΑ Α. Ἀμφότεροι. 
ΣΏ.. Ἰάρα ὅμοίως; ΚΑ. Τλλλον ἴσως οἵ δειλοί. 
Σ.. ἀπιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον χαίρουσιν; Κα 4.Ἴσως. 
Σ.2. Οὐκοῦν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οἵ ἄφρο- 

᾿ « τ Ἁ ΄ςσ 9 - 

γες καὶ οἵ φρόνιμοι, καὶ οἵ δειλοὶ καὶ οἵ ἀνδοεῖου 
: δον Ἢ μ ΄ “Ὁ "» τ “- 

παραπλησίως, ὡς σὺ φης, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν 
9 9 1] 

ἀνδρείων; ΚΑ. Φημί. ΣΙ. ᾿λλὰ μὴν οἵ γε φρό- 
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γιμοι καὶ οἵ ἀνδρεῖον ἀγαϑοί, οἵ δὲ δειλοὶ καὶ ἀφρο- 
γὲς κακοί; ΚΑΑ͂. Ναί. ΣΏ. Παραπλησίως ἄρα 
χαίρουσι καὶ λυποῦνται οὗ ἀγαϑοὶ καὶ οἱ κοχοί; 
ΚΑΛΆ. Φημί. Σ.Ω. Ὧ9᾽ οὖν παφαᾳπλησίως εἰσὶν ἀγα- 
ϑοὶ καὶ κακοὶ οἱ ἀγαϑοί τε καὶ κακοί, ἢ καὶ ἔχε 7 δι Ἢ 
μᾶλλον ἀγαϑοὶ [οὗ ἀγαϑοὶ,) καὶ κακοὶ εἰσιν οἵ χα- 
κοί; ΠῚ. ΚΑ4.. ἀλλὰ μὰ ΔΨ οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λὲ- 

7)εις. ΣΏ. Οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι τοὺς ἀγαϑοὺς; ἀγαϑῶν 

φὴς παρουσίᾳ εἶναι ἀγαϑοὺς, κακοὺς δὲ κακῶν, τὰ 
᾿ς τ ᾿ Ὧν κα ε 9 

δὲ ἀγαϑὼ εἰναν τὰς ἡδονάς, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας; 
ΕΝ 
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ΚΑ. Ἔγωγε. ΣΩ. Οὐκοῦν τοῖς χαίρουσι πάρεστυ 
τὰ ἀγαϑά, αἱ ἡδοναΐ, εἴπερ χαίρουσι; ΚΑ.. Πῶς 

γὰρ οὔ; ΣΏ. Οὐκοῦν ἀγαϑῶν παρόντων ἀγαϑοῖ 
εἰσιν οὗ χαίροντες; ΚΑΑ. Ναί. Σ'Ώ. Τί δὲ; τοῖς 

ἀνιωμένοις οὐ πάρεστι τὰ κακά, αἵ λύπαι. ΚΑΛ.. 

Πάρεστι. ΣΏ. ΚΚακῶν δὲ γε παρουσίᾳ φὴς σὺ εἶναυ 
κακοὺς τοὺς κακοὺς" ἢ οὐκέτι φῆς; ΚΑ44. Ἔγωγε. 
ΣΏ. ᾿4γαϑοὶ ἄρα, οὲ ἂν χαίρωσι, κακοὶ δέ, οἵ ἂν 
ἀνιῶνται; ΚΑΔ.. Πάνυ γε. Σ,Ώ. Οὗ μέν γε μᾶλλον, 
μᾶλλον, οἵ δ᾽ ἧττον, ἧττον, οἵ δὲ παραπλησίως, 

παραπλησίως. Κὶ44. Ναί. ΣΏ. Οὐκοῦν φὴς παρα- 
πλησίως χαΐρειν καὶ λυπεῖσθαι τοὺς φρονίμους καὶ 

τοὺς ἄφρονας; καὶ τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς ἀνδρείους » 
ἢ καὶ μᾶλλον ἕτι τοὺς δειλοὺς; Κα 4.4. Ἔγωγε. Σ.Ω. 
Ξυλλόγισαν δὴ κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν ξυμβαΐνει ἐκ 
τῶν ὡμολογημένων. καὶ δὶς γίύρ τοι καὶ τρίς φασι 
καλὸν εἶναν τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖσϑαι. 
ἀγαϑὸν μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν" 
ἢ γάρ; ΚΑΛ. Ναί. Σ.Ώ. Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶὲὶ 
δειλόν; ΚΑ. Πάνυ γε. ΣΩ. ᾿᾿γαϑὸν δὲ αὖ τὸν 
χαΐροντα; ΚΑ 4. Ναί. ΣΏ.. Κακὸν δὲ, τὸν ἀνιώμε- 
γον; ΚΑΑ. ἀνάγκη. ΣΏ. ᾿Ανιᾶσϑαι δὲ καὶ χαίρειν 
τὸν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ὁμοίως, ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον 

τὸν καχόν; Καὶ 4. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν ὁμοίως γίγνε- 
ται καχὸς καὶ ἀγαϑὸς τῷ ἀγαϑῷ, ἢ καὶ μᾶλλον ἄγα- 
ϑὺς ὁ κακός; οὐ ταῦτα ξυμβαίνειν καὶ τὰ πρότερα 
ἐκεῖνα; ἐάν τις ταυτὰ φῇ ἡδέα τὲ καὶ ἀγαθὰ εἶναι; 
οὐ ταῦτα ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις; 110. ΚΑΑ. Πά- 
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λαν τοῦ σοὺ ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρατες, καϑομολογῶν, 
ἐνθυμούμενος ὅτι, κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ ὁτιοῦν, 
τούτου ἄσμενος ἔχῃ, ὥςπερ τὰ μειράκια. ὡς δὴ σὺ 
οἴεν ἐμέ, ἢ καὶ ἄλλον ὃντιναοῦν ἀνθρώπων, οὐχ 

ἡγεῖσϑαι τὰς μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰς δὲ χείρους. 
ΣΩ. ᾿Ιοὺ ἰοὺ, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἰ, καί 

μοι ὥςπερ παιδὶ χρῇ γ τοτὲ μὲν ταῦτα φάσκων οὕτως 
ἔχειν, τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν με. καίτοι οὐκ ᾧμην 
γε κατ᾽ ἀρχὰς ὑπὸ σοῦ ἑκόντος εἴναν εξαπατηϑήσε- 
σϑαι, ὡς ὄντος φίλου" νῦν δὲ ἐψεύσθην, καί, ὡς 
ἔοικεν, ἀνάγκη μοι, κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, τὸ πα- 
ρὸν εὖ ποιεῖν, καὶ τοῦτο δέχισϑαι τὸ διδόμενον πα- 
οὐ σοῦ. ἔστι δὲ δή, ὦ. ἔοικεν, ὃ σὺ νῦν λέγεις, ὅτι ἢδο- 
φαΐ τινες εἰσὶν αἵ μὲν ἀγαϑαί, αἵ δὲ κακαί. ἢ γάρ; 
ΚΑΔ.Ναί. ΣΏ. Ἀρ᾽ οὖν ἀγαϑαὶ μὲν αἱ ὠφέλιμοι; 

κακαὶ δὲ αἵ βλαβεραί; ΚΑ... Πάνυ γε. ΣΩ. ᾿θφέ- 
λιμοι δὲ γε αὖ ἀγαϑόν τι ποιοῦσαν, κακαὶ δὲ αἵ 
καπόν τι; ΚΑ͂Α. Φημί. ΣΩ. ᾿4ρ᾽ οὖν τὰς τοιἀςδε 
λέγεις; οἷον κατὰ τὸ σῶμα, ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἕν 
φῷ εσϑίειν καὶ πίνειν ἡδονάς π᾿ ἄρα τούτων αἱ μὲν 
ὑγίειαν ποιοῦσιν ἐν τῷ σώματι; ἢ ἰσχὺν, ἢ ἄλλην 

τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ΦΥΡΗ͂ΦΙ αἵ δὲ 
«(ἀναντία τούτων, κακαί; ΚΑ͂Λ. Πάνυ ζει ΣΟ. Οὐκ- 

οὖν καὶ λύπαι ὡσαύτως αἵ μὲν χρησταί εἰσιν, αἵ δὲ 
πονηραὶ; ΚΑ͂Λ. Πῶς γὰρ οἵ; 2. Οὐκοῦν τὰς μὲν 
χρηστὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λὗὑπας καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ 
σιραχτέον; ΚΑ͂Α. Πάνυ γε. ΣΩ. Τὰς δὲ πονηρὰς 
οὔ; ΚΑΑ. 4ἢλον δή. Σ.. Ἕνεκα γάρ που τῶν ἀγα- 
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ϑῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε πρακτέον εἶναι, εἰ μνημο- 
γεύεις, ἐμοὶ τὲ καὶ Πώλῳ. ἄρα καί σοι ξυνδοκεὶ 
οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων τὸ ἀγαϑόν, 
καὶ ἐκείνου ἕνεκα δεῖν πάντα τἄλλα πράττεσϑαι, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; ξύμψηφος ἡμῖν εἶ καὶ 
σὺ ἐκ τρίτων; ΚΑΑ. Ἔγωγε. ΣΩ. Τῶν ἀγαϑῶν 
ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τἄλλα καὶ τὰ ἡδέα πράττειν, ἀλλ᾽ 
οὐ τἀγαϑὰ τῶν ἡδέων. ΚΑ. Πάνυ γε. Σ.Ω. ᾿Δρ᾽ 
οὖν παντὸς ἀνδρός ἐστιν, ἐκλέξασϑαν ποῖα ἀγαϑὰ 

τῶν ἡδέων ἐστὲ καὶ ὅποϊα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς 
ἕκαστον; ΚΑ. Τεχνικοῦ. 1.0, Σ.Ώ. ᾿λναμνησϑῦ- 
μὲν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς πῶλον καὶ Τοργέκχν ἐτὺ 9 
χανον λέγων. ἔλεγον γάρ, εἰ μγὴ μονεύεις, ὅτι εἶεν 
παρασκευαΐ, αἵ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μό- 
γον παρασκευάζουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον καὶ 
τὸ χέϊρον, αἵ δὲ γιγνώσκουσαν δ᾽ τὸ τὲ ἀγαϑὸν 
καὶ ὅ τι κακόν" καὶ ἐτίϑουν τῶν μὲν περὶ τὰς ἡ- 
δονὰς τὴν μαγειρικὴν [κατὰ τὸ σῶμα] ἐμπειρίαν, ἀλλ᾽ 
οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ̓ ἀγαϑὸν τὴν ἰατρικὴν 

τέχνην. καὶ πρὸς Φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, μὴτε αὖ- 
τὸς οἵου δεῖν πρὸς ἐμὲ παίζειν, μηδ᾽ ὅ᾽ τι ἂν τύ» 

χοις παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, μὴν αὖ τὰ παρ᾽ 
ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος. ὁρᾷς γὰρ ὅτι 
σιερὶ τούτου ἡμῖν εἰσιν οἵ λόγοι, οὗ τί ἂν μᾶλλον 
σπουδάσειέ τις καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχων ἄνϑρωπος, ἢ 
τοῦτο, ὅντινα χρὴ τρόπον ζὴν ; πότερον, ἐπὶ ὃν σὺ 

παρακαλεῖς ἐμέ, τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ ταῦτα πράττο»- 
τὰ, λέγοντά τε ἐν τῷ δήμῳ καὶ ῥητορικὴν ἀσκοῦγ- 

ῬΏΑΤ, Οὗ, Το, 111- Ἐ 



8. ΡΙΑΞΈΟΝΙΒ ἃ, 6. Ρ. 501. ἃ, 

κα, καὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν, τρόπον, ὃν ὑμεῖς 
μῦν πολιτεύεσϑε, ἢ ἐπὶ τόνδε τὸν βίον τὸν ἐν φι- 
λοσοφίᾳ ; καὶ τὲ ποτ᾿ ἐστὶν οὗτος ἐκείχου διαφέρων; 

ἴσως οὖν βέλτιστόν ἔστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, 
διαιρεῖσθαι, διελομένους δὲ καὶ ὁμολογήσαντας 
ἀλλὴήλοι:;, εἰ ἔστε τούτω διττὼ τὼ βίω, σκέψασϑαι, τί 

τε διαφέρετον ἀλλήλοιν, καὶ ὅπότερον βιωτέον αὐ- 
τοῖν. ἴσως οὖν οὔπω οἶσϑα, τί λέγω. ΚΑΖ. Οὐ 
δῆτα. ΣΏ. ᾿.4λλ᾽ ἐγώ σοι σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ. 
ὡμολογήκαμεν ἐγώ τε καὶ σὺ, εἶναι μέν τι ἄγα- 
ϑόν, εἶναι δὲ τι ἡδύ, ἕτερον δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἂγα- 

ϑοῦ,γ ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν μελέτην τινα εἶναι καὶ παρα- 
ακευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ ἡδέος ϑήραν, τὴν 
δὲ τοῦ ἀγαϑοῦ" αὐτὸ δή μοι τοῦτο. πρῶτον ἢ ξυμ- 
φαϑι, ἢ μὴ; ξυμφῆς; ΚΑΑ. Οὕτω φημί. {{|. 
ΣΏ, 1ϑι δή, ἃ καὶ πρὸς τοὺςδὲε ἐγὼ ἔλεγον, διομο- 
λόγησαί μο:, εἰ ἄρα σοι ἔδοξα. τότε ἀληϑὴ λέγειν. 
ἔλεγον.δὲ που ὅτι, ἡ μὲν ὀψοποιητικὴ οὔ μοι δοκεῖ 
πέχνη εἶναι, ἀλλ᾽ ἐμπειρία, ἡ δ᾽ ἰατρική, λέχων, ὅτι 
ἡ μὲν τούτου, οὗ ϑεραπεύει, καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται, 
καὶ τὴν αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων: 
ἑκάστου δοῦναι, ἡ ἰατρικὴ" ἡ δ᾽ ἕτέρα τῆς ἠδο- 
»νὅ)ς, πρὸς ἣν ἢ, ϑεραπεέα. αὐτῇ, ἔστιν ἅπασα, κομι- 
δῇ ἀτέχνως ἐπὶ αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τὸ τὴν φύσιν: 
αχεψα μένη τῆς ἡδονῆς. οὔτε τὴν αἰτίαν, ἄλογός τξϑ: 
παντάπασιν, ὡς ἔπος εἰπεῖν,. οὐδὲν διαριϑμησαμένη: 
τριβὴ καὶ ἐμπειρία, μνήμη μόνον σωξομένῃ. τοῦ εἰ- 

φῳιϑάτος γίχγνεσϑοαι, ᾧ δὴ͵ καὶ πορίζεται. τὸς. ἡδογάς.. 
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ταῦτ οὖν πρῶτον σκχύπει εἰ δοκεῖ σου ἱκανῶς λὲγε- 
σϑαι, καὶ εἶναί τινες καὶ περὶ ψυχὴν τοιαῦται ἀλ- 

λαιν πραγματεῖαν, αἵ μὲν τεχνικαΐ, προμήϑειάν τινα" 
ἔχουσαν τοῦ βελτίστου περὶ τὴν ψυχὴν, αἵ δὲ τοὺ- 
του μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναν δ᾽ αὖ, ὥςπερ ἐκεῖ, 
τὴν ἡδονὴν μόνον τῆς ψυχῆς» τίνα ἂν αὐτὴ τρόπον 
γέγνοιτο" ἥτις δὲ ἡ βελτέων ἢ χείρων τῶν ἡδονῶν, 
οὔτε σκοπούμεναι, οὔτε μέλον αὐταῖς ἄλλο ἢ χαρί- 
ξεσϑαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ἐϊμισὶ μὲν. 
γάρ, ὦ Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε εἶναι, καὶ ἔγωγε; 
φημὶ τὸ τοιοῦτον κολακείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ 
περὶ ψυχὴν καὶ περὶ ἄλλο, ὅτου ἄν τις τὴν ἡδονὴν. 
ϑεραπεύῃ, ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ἀμείνονός τε καὶ τοῦ 

χείρονος. σὺ δὲ δὴ πότερον ξυγκατατίϑεσαι ἡμῖν 
περὶ τούτων τὴν αὐτὴν δόξαν, ἢ ἀντιφῆς; Κὶα1.1. 

Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ ξυγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανϑῇ ὃ 
λόγος; καὶ Τοργὺχ τῷδε χαρίσωμαι. Σ.. Πότερον 
δὲ περὶ μὲν μίαν ψυχὴν ἐστι τοῦτο, περὶ δὲ δύο. καὶ 
πολλὰς οὐκ ἔστιν ; ΚΑΑ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο 
καὶ πολλάς. ΣΩ. Θὐκοῦν καὶ, ἀϑρόαις ἅμα χαρί- 
ζέσϑαί ἐστι μηδὲν σκοπούμενον τὸ βέλτιστον; ΚΑ.1. 

Οἶμαι ἔγωγε. ὨΝΠ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, αἵτινες 
εἰσιν αἵ ἐπιτηδεύσεις αἵ τοῦτο ποιοῦσαι; μᾶϊ- 
λον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ ἐρωτῶντος. ἢ μὲν ὧν σου 
δοκῇ τούτων εἶναι, φάϑι, ἣ δ᾽ ἂν μή, μὴ φάϑι. 
πρῶτον δὲ σκεψώμεθα τὴν αὐλητικήν. οὐ δοκεῖ σοι 
τοιαύτη τις εἶναι,. ὦ. Καλλίκλεις; τὴν ἡδονὴν ἡμῶν 
πόνον διώκειν). ἄλλο, δ᾽ οὐδὲν φροντίξει»; Κ 4.1. 

Ἐ 5. 



δά ῬΙΑΤΟΝΙ5 δα κοι; 

ἜἜμοιγε δοκεῖ. ΣΩ., Οὐκοῦν καὶ αἵ τοιαίδε ἅπασαι, 
οἷον ἡ κυϑαριστικὴ ἡ ἕν τοῖς ἀγῶσι; ΚΑ. ἵναΐ. 

ΣΩ. 1ὶ δέ; ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία, καὶ ἢ τῶν 
διϑυράμβων ποίησις, οὐ τοιαύτη τίς σον καταφαί- 
γεται; }) ἡγῇ τι φροντίζειν Κινησίαν τὸν Πέλητος, 
ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον ὅϑεν ἂν οἵ ἀκούοντες βελτίους 

γίγνοιντο ; ἢ ὅ τι μέλλει χαρυεῖσϑαι τῷ ὄχλῳ τῶν 
ϑεατῶν ; ΚΑ͂ΑΛ. 4ῆλον δὴ τοῦτό γξ» ὦ “Σώκρατες, 

Ἱζινησίου γε πέρι. Σ,Ώ. Τὶ δὲ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ΜΙέ- 
λης ; ἢ πρὸς τὸ βέλτιστον βλέπων ἐδόκει σοι κιϑα- 
ρῳδεῖν; ἢ) ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ πρὸς τὸ ἥδιστον ; ἠνία 
γὰρ ἄδων τοὺς ϑεατάς. ἀλλὰ δὴ σκόπει" οὐχὶ ἣ τε 
κιϑαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν διϑυράμβων 
ποίησις ἡδονῆς χάριν εὑρῆσϑαι; ΚΑΔΑΜ. ([Ἔμοιγε: 
ΣΩ. τὶ δὲ δὴ ἡ σεμνὴ αὕτη καὶ ϑαυμαστὴ ἡ ἡ τῆς τρα- 
γῳδίας ποίησις ; ἐφ᾿ ᾧ ἑσπούδακε; πότερόν ἐστιν 
αὐτῆς τὸ ἐπιχείρημα καί ἡ σπουδὴ ᾿ ὡς σοὶ δοκεῖ, 
χαρίξεσϑαι τοὺς ϑεαταῖς μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσϑαι, 
ἐάν τι αὐτοῖς ἡδὺ μὲν ἢ) καὶ κεχαρισμένον, πονηρὸν 
δὲ, ὅπως τοῦτο μὲν μὴ ἐρεῖ εἰ δέ τε τυγχᾶνει ἀη- 
δὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο δὲ καὶ λέξει καὶ ἄσεται»; 
ἐᾶν τὸ χαίφωσινὶ ἐάν τὲ μή; ποτέρως σοι δοκεῖ πα- 
ϑεσχευάσϑαν ἢ τῶν τραγῳδιῶν ποίησις; κά, 

4ἢλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι πρὸς τὴν ἢδο- 
γὴν μᾶλλον ὥρμηται, καὶ τὸ χαρίζεσϑανι τοῖς ϑεα- 

ταῖς. 2.2. Οὐκοῦν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφα- 

μὲν νῦν δὴ κολακείαν εἶναι. Κα 4.41. Πάνυ γε. 5.2. 
Φέρε δὴ, εἕτις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης τό 
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τε μέλος καὶ τὸν δυϑμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἀλλο τι 
ἢ λόγοι γέγνονται τὸ λειπόμενον ; ΚΑ͂,Ι. ᾿Δνάγκη. 
ΣΏ. Οὐκοῦν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι λὲ-- 
ὙΟΡΌΝ, οὗ λόγοι; ΚΑ4. Φημί. Σ.Ω. 4ημηγορία 
ἄρνα τὶς ἐστιν ἢ ποιητική. ΚΑ... Φαίνεται. Σ.2. 

Οὐκοῦν ἡ δητορικὴ δημηγουία ἂν εἴη, ἢ οὐ δητο- 
ρεύειν δοκοῦσέ σοι οἵ ποιηταὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις; 
ΚΑ414. Ἔμοιγες. ΣΏ. Νῦν ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν 
ῥητορικὴν τινα πρὸς δῆμον, τοιοῦτον, οἷον παίδων τε 
ὁμοῦ καὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν. καὶ δούλων καὶ 
.] ἢ «᾿ 2 ἢ 2 ᾿ 4 4. 

ἐλευϑέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμεϑα' κολακικὴν γὰρ 
αὐτὴν φαμεν εἶναι. ΚΑΛ. Πάνυ γε. 17. ΣΙ. 
εν" τί δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿ϑηναίων δῆμον δητορικὴ 
καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἕν ταὶς πόλεσι δήμους τοὺς τῶν 

᾿ -»ο͵, ξο.». 

ἐλευϑέρων ἀνδρῶν; τὶ ποτε ἡμῖν αὕτη ἐστί; πότε" 
Υ͂ -»“ ᾽ 5. ’ .-" οὖν σον δοκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οἵ 

ῥήτορες, τούτου στοχαζόμενοι, ὅπως οἵ πολῖται ὡς 

βέλτιστον ἔσονται διὰ τοὺς αὐτῶν λόγους; ἢ καὶ 
οὗτοι πρὸς τὸ χαρίξεσθαι τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, 
καὶ ἕνεκα τοῦ ἰδίου τοῦ αὑτῶν ὀλιγωροῦντες τοῦ 

Γ «τ “- 

κοινοῦ ὥςπερ παισὲ προσομιλοῦσι τοὺς δήμοις, χα- 
Ἂς 2 Π οἱξ ἕεσϑαν αὐτοῖς πειρώμενον μόνον, εἰ δὲ γε βελ- 

τίους ἔσονται 1) χείρους διὰ ταῦτα, οὐδὲν φροντίέζου - 

σιν; ΚΑΆΑ. Οὐχ ἁπλοῦν ἔτι τοῦτο ὅ ἐρωτᾷς. εἰσὲ 

μὲν γάρ, οἱ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λὲέ- 
γουσιν, εἰσὶ δὲ καὶ οἵους σὺ λέγεις. Σ.Ω. ᾿Ἐξαρκεῖ. 

9 ᾿ ᾿ - 2 - ᾿ Ἄμ: φδῇ ῇ ᾿ εὐ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ μὲν ἕτερόν ποῖ 
τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὰ δημηγορία, 



ὃ6 ΡΤΑΤΟΝΙΒ ΡΒ. ὅοϑ. 4,}. ο. ἃ, 

Ῥ χά 

τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ παρασχευάζειν ὅπως ὡς βέλ- 
τισται ἔσονται τῶν πολιτῶν αἵ ψυχαί, καὶ ἀεὶ δια- 

’ 9 λ Π ᾿] β “λτ εἰ ηὗ Υ͂ " ᾽ ΒΝ] 

μάχεσϑαν λέγοντα τὰ βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀη- 
͵ - 2 9“. 5 

δέστερα ἔσταν τοῖς ἀκούουσιν. ἀλλ' οὐ πώποτε σὺ 
ταύτην εἶδες τὴν ῥητορικὴν" ἢ εἴ τινα ἔχεις τῶν δη- 

ω - 3 ᾿ 
τόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὶ αὐτὸν ἔφρα“ 

σας τίς ἐστιν; ΚΑ͂Α͂. ἀλλὰ μὰ Δία οὐκ ἔχω ἔγωγὲ 
σοι εἰπεῖν τῶν γε γῦν δητόρων οὐδένα. ΣΙ. Τιδὲ; 
τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἰπεῖν, δι ὅντινα αἰτίαν ἔγου- 
σιν ᾿ϑηναῖοι βελτίους γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ χείρους 
Φ» ΕῚ 4 ᾿ ι ΒῚ “ » - 

ὄντες; ἐγὼ μὲν γρ οὐκ οἶδα, τίς ἐστιν οὗτος. ΚΑ 4. 
’ ᾿ ͵ 

Τί δὲ; Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαϑὸν γε- 
γονότα, καὶ Κίμωνα, καὶ ΠΠιλτιάδην, καὶ Περικλέα 
τουτονὶ τὸν νεωστὲ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκὴ- 

Ἴ ; ᾿" ε 
κοας; «ΣΏ. Πὶ ἔστι γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον 

«“«», 2 Γ 9 Υ Π ᾿ 5 ΄ Φ 

σὺ ἔλεγες ἀρετήν, ἀληϑὴῆς, τὸ τὰς ἐπιϑυμίας ἀπο- 

πιμλάναι καὶ τὸς αὑτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων" εἰ δὲ μὴ 
-᾿ 3...) οἱ 2 Ἡε , Υ » ’ 

τοῦτο, ἀλλ ὅπερ ἐν τῶ ὑστέρῳ λόγῳ ἡναγκάσϑημεν 
- «Ὁ , -“-“ ᾽ »οἙἽΛ΄ Ϊ 

ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτι, αἱ μὲν τῶν ἐπι ϑυμιῶν πληρούμε- ᾿ 
γαι βελτίω ποιοῦσι τὸν ἄνϑοωπον, ταύτας μὲν ἀποτε-- 
χεῖν, αἵ δὲ χείρω. μὴ" τούτου δὲ τέχνη τις εἶναι", 
τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγονέναι ἔγεις εἰπεῖν; 

2 , ., - »γ [ 
ΚΑΊ. Οὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. ΤΙΧ. ΣΩ. ᾿Αλλ. 
διᾳ πε Γ « Υ͂ } ᾿ «ε ᾿ ΠῚ ᾿ 

ἐὰν ζητῆς καλῶς, εὑρήσεις. ἴδωμεν δὴ οὑτωσὶν ἀτρέ-, 
Ν - ] 

μα σκοπούμενοι, εἴ τις τούτων τοιοῦτος γέγονε. φέρε 
Γ δὶ ..9 4 ΕΔ. τ Νἢ Ἧ ΑΘΆν τον ῃ , ’ Δ᾽ 

γάρ, ὃ ἀγαϑὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον λέγων ἃ 
ἐν λέγῃ, ἄλλο τε ἢ οὐκ εἰκῆ ἐρεῖ, ἀλλ᾿ ἀποβλέπων. ΣΕ ῬΕΟ ] ἢ ἐρεύ) ἃ 
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πρός τι; ὥςπερ καὶ οἵ ἄλλοι πάντες δημιουργοί, βλὲέ- 

ποντὲς πρὸς τὸ ἑαυτῶν ἔργον ἕχαστος οὐκ εἰκῆ ἐκλεγό- 

μενος προςφέρων ἃ προςφρέρει πρὸς τὸ ἔ)γον τὸ αὑτοῦ, 
ἀλλ ὅπως ἂν εἶδός τι αὐτῷ σχῆ τοῦτο ὃ ἐργάζεται. 
οἷον, εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς ζωγράφους, τοὺς οἰκοδό- 

μους, τοὺς ναυπηγούς, τοὺς ἄλλους πάντας δημι- 
ουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, ὡς εἰς τάξιν τινὰ 

ἕκαστος ἕκαστον τίϑησιν, ἱ ὃ ἂν τιϑῇ,. καὶ προσαναγ- 

κάζεν τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τε εἶναι καὶ ὧἀρ- 
μόττειν, ἕως ἂν τὸ ἅπαν ξυστήσηται τεταγμένον τᾷ 
καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα καὶ οἵ τε δὴ ἄλλον δη- 
μιουργοΐ, καὶ οὺς νῦν δὴ ἐλέγομεν, οἵ περὶ τὸ σῶ- 
μα παιδοτρίβαν τε καὶ τατροΐ, κοσμοῖσί που τῷ 
σῶμα καὶ ξυγντάσσουσιν᾽ ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ 
ἔχειν, ἢ οὔ; ΚΑΜ. Ἔστω τοῦτο οὕτω. ΣΙ. Τά- 
ξεως ἄρα καὶ κόσμου τυχοῖσα οἰκία χρηστὴ ἂν 
εἴη, ἀταξίας δὲ, μοχϑηρά; “44. Φημί. ΣΩ. Οὐκ- 

οὖν καὶ πλοῖον ὡσαύτως; ΚΑ. Ναί. ΣΩ. Καὶ 

μὴν καὶ τὰ σώματά φαμεν τὰ ἡμέτερα; ΙΚΑ͂,Λ. Πάνυ 
γε. ΣΏ,. Τὶ δ᾽ ἡ ψυχὴ; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσταν 
χρηστή, ἢ τἀξεώς τε καὶ κόσμου τινός; Καὶ.4. ᾿Ανάγ- 

κή ἕκ τῶν ἔμπροσϑεν καὶ τοῦτο ξυνομολογεῖν, “2. 
Τί οὖν ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐκ τῆς τἀξεώς 
τὲ καὶ τοῦ κόσμου γιγνομένῳ; ΚΑ͂Α͂. ᾿ γγίειαν καὶ 
ἰοχὺν ἴσως λέγεις. 2). “Ἔγωγε. Τί δὲ αὖ τῷ 
ἐν τῇ ψυχῇ ἐγγιγνομξνῳ ἐκ ΔΩ τάξεως καὶ τοῦ κό- 

σμου; δ π: εὑρεῖν κοιὶ εἰπεῖν ὥςπερ ἐκείνῳ τὸ ὕνο- 
μα. ΚΑ4. τὶ δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ “ώκρατες 
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ΣΩ. ΔῈ} εἴ σοι ἥδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ" σὺ δέ, ἂν 

μὲν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν; φάϑι" εἰ δὲ μή, 

δλεγχξ καὶ μὴ ἐπέτρεπε. ἔμοιγε δοκεὺ ταῖς μὲν τοῦ 
σώματος τάξεσιν ὄνομα εἶναι ὗ ὑγιεινὸν, ἐξ οὗ ἐν αὖ- 

τῷ ἡ ὑγίεια γίγνεται καὶ ἢ ἄλλη ἃ ἀρετὴ τοῦ σώματος. 

ἔστι ταῦτα, ἢ οὐκ ἔστιν; ΚΑΔ4. Ἔστι. Σ.2.. Ταΐς 

᾿ μα} ψυχῆς τἀξεσέτε καὶ κοσμήσεσυ νόμιμόν τε παὺ 

ὦμος, ὅϑεν καὶ νόμιμοι γίγνονται καὶ κόσμιοι" 

ταῦτα δ᾽ ἔστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη" φῇς Ἴ 
οὔ; ΚΑ44. Ἔστω. 1Χ. Σ,Ω. Οὐκοῦν πρὸς ταῦτα 

αὖ βλέπων ὃ ῥήτωρ ἐκεῖνος ὃ τεχγικός τε καὶ ἀγαϑὸς 

«αἱ τοὺς λόγους προσοίσει ταὶς ψυχαῖς, οὺς ἂν λέγῃ; 

καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας" καὶ δῶρον ἐάν τυ διδῷ, 

δώσει, καὶ ἐόν τὸ ἀφαιρῆται, ἀφαιρήσεται; πρὸς 
τοῦτο ἀεὲ τὸν νοῦν ἔχων, ὅπως ἂν αὐτοῦ τοὶς πολέ: 

ταὶς δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς ψιχαῖς γέγνηται, ἀδι- 
κία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγίγνη- 

ται, ἀκολασία δὲ ἀπαλλάττηται, καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ 
ἐγγίγνηται; κακία δὲ ἀπίῃ; ξυγχωρεῖς ἢ οὔ; ΚΑ. 

Ξυγχωρῶ. πὶ γὰρ ὄγελος, ὦ Καλλίκλεις, σώ- 

ματί γεὲ κάμνοντι καὶ μοχϑηρῶς διακειμένῳ σιτία 
πολλὰ διδόναι καὶ τὸ ἥδιστα, ἡ ἢ ποτά ᾿ ἢ ἀλλ᾽ ὅτι- 

οὖν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσϑ'᾽ ὅτε πλέον, ἢ τοὐναντίον, 

κατά γε τὸν δίκαιον λόγον, καὶ ἔλαττον; ἔστι ταῦ- 

τα ἢ οὔ; ΚΑ΄. Ἔστω. ΣΩ. Οὐ γάρ, οἷμαι,λυσιτελεῖ 

μετὰ μοχϑηρίας σώματος ζῆν ἀνϑρώπῳ. ἀνάγκη γὰρ 
οὕτω καὶ ζὴν μοχϑηρῶς" ἢ οὐχ οὕτω; ΚΑΑ. ἵναί. 

Σ.Ω. Οὐκοῦν καὶ τὸς ἐπιϑυμίας ἀποπιμπλάναι, οἷον 



Ῥ. 505. ἃ. Β. δ. ἃ. σΟἈΘΙΘΟ5Β δοὸ 

πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται, 1] διψῶντα πιεῖν; 
ὑγιαίνοντα μὲν ἐῶσιν οἵ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά" κἀ- 
ενοντα δέ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέποτ᾽ ἐῶσιν ἐμπίπλα- 

σϑαι ὧν ἐπιϑυμεῖ; ξυγχωρεῖς τοῦτό γε καὶ σύ; 
Ε »" 

ΚΑ4. Ἔγωγε. ΣΏ. Περὶ δὲ ψυχὴν, ὦ ἄριστε, 
οὐχ ὃ αὐτὸς τρόπος; ἕως μὲν ἂν πονηρὸ ἢ, ἀνόητός 
τε οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴ0- 
γειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιϑυμιῶν, καὶ μὴ ἐπιτρέπειν 
2) 4} 97 - 5. 035. τ' ἢ »Ἥ ᾿ ΒᾺ 
ἀλλ αττὰ ποιεῖν, 1) ἄφ᾽ ὧν βελτίων ἔσται; φηῆς ἢ 
οὔ; ΚΑ.. Φημί. ΣΏ,. Οὕτω γάρ που αὐτῇ εἰμει- 
γον τῇ ψυχῆ. ΚΑΛΑ. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ 

»»ἤ᾿, ᾿ Μᾳ; » υ . 

εἴργειν ἐστὶν ἀφ᾽ ὧν ἐπιϑυμεὶ κολάζειν; ΚΑΔΖ. 
Ναί. ΣΏ. Τὸ κολάζεσϑαι ἄρα τῇ ψυχῆ ἀμεινόν 
ἐστιν ἢ ἢ ἀκολασία, ὥςπερ σὺ νῦν δὴ ῴου. ΚΑΙΑ͂. 
Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἀλλ ἄλλον τινὰ 

τος Ψ - Φ τς 3) « , 9 [ 
εθωτα. Σ.Ὦ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὕπομενει, ὠφελοῦμε- 

γος καὶ αὐτὸς τοῦτο πάσχων, περὶ οὗ ὃ λόγος ἐστί, 
κολαζόμενος. ΚΑ. Οὐδὲ γὲ μοι μέλει οὐδὲν ὧν σὺ 
λέγεις, καὶ ταῦτα σοι Γοργίου χάριν ἀπεκριν ἀμήν. 
ΣΏ. Τίεν' τί οὖν δὴ ποιήσομεν ; μεταξὺ τὸν λόγον 

καταλείψομεν; ΚΑ... Αὐτὸς γνώσῃ. Σ.2..4λλ οὐδὲ 
τοὺς μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις εἶναι καταλείπειν, 
ἀλλ ἐπιϑέντας κεραλὴήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφαλῆς πε- 
ρυΐῃ. ἀπόκριναι οὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ὑμῖν ὅ λό- 
γος κεφαλὴν λάβη. 1.Χ]Ὶ. ΚΑΛΆ. (Ὡς βίαιος εἰ, ὦ 
«Σώκρατες" ἐὰν δὲ ἐμοὶ πείϑῃ, ἐάσεις χαίρειν τὸν λό- 

ω ϑι 2} “ γον τοῦτον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῳ διαλέξῃ. Σ.Ώ. Τίς οὖν 
χλλ ΕΣ [ ι Ω 5 “Ὁ ,. ΚΑ ΄ Ἷ ἄλλος ἐθελήσει; μὴ γάρ τοῦ ἀτελῆ γε τὸν λόγον κα- 



Ὁ ΡΙΆΤΟΝΙΒ, πὶ ρίβοῦ. αν, 

φαλείπωμεν. 4.14. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελ-- 
ϑεῖν τὸν λόγον, ἢ λέγων κατὰ σαυτόν, ἢ ἀποχρι- 

Υ -- 3 “" εἴ 4 ΓΙ 4 [ 

ψόμεγος σαυτῷ; -.Σ. 2, να μου τὸ τοῦ Ἐπιχαῦμου 

γένηται, ἃ προτοῦ δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὧν ἵκα- 

ψὸς γένωμαι; ἀτὸρ κινδυνεύεν ἀναγκαιότατον εἶναι 
οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσομεν, οἶμαι ἔγωγε χρῆναι 
στάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ ἀλη- 
Θὲς τί ἐστι περὶ ὧν λέγομεν, καὶ τί ψεῦδος" κοινὸν 
γὰρ ἀγαϑὸν ἅπασι, φανερὸν γενέσϑαι αὐτό. δίειμι 
μὲν οὖν τῷ λόγῳ ἐ ἐγώ, ὡς ἂν μοι δοκῇ ἔ ἔγειν. ἐᾶν δὲ 
τῳ ὑμῶν μὴ τὰ ὄντα δοκῶ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ 
3 ’ ΩΣ φ: ς 3 ἀντιλομβάνεσϑαν καὶ ἐλέγχειν. οὐδὲ γέρ τοι ἔγωγε 
9 ν᾿ ' . , 2. ι ς -- - Ε τ Ὡ κ- 

εἰδὼς λέγω, ἃ λέγω, ἀλλὰ ζητῶ κοινῇ μεϑ' ὑμῶν 
ὥςτε, ἄν τι φαίνηται λέγων ὃ ἀμφιςβητῶν ἐμοί, ἐγὼ 
πρῶτος ξυγχωρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, εἰ δοκεῖ 
χοῆναν διαπερανϑῆναν τὸν λόγον εἰ δὲ μὴ βούλε- 

σϑε, ἐῶμεν δὴ χαίρειν, καὶ ἀπίωμεν. ΓῸΡ, Αλλ 
4 - 5 ’ ΩΝ ͵ 

ἐμοὶ μὲν οὐ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, χρῆναὶ πὼ ἀπιέ- 
γαι, ἀλλὰ διεξελϑεῖν σε τὸν λόγον" φαίνεται δὲ μοι 
αἱ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ 
αὐτὸς ἀκοῦσαι σοῦ αὐτοῦ διϊόντος τὰ ἐπίλοιπα. ΣΙ. 

᾿Αλλὰ μὲν δὴ, ὦ Τοργία, καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν ἂν 
Καλλικλεῖ τούτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ 
᾿Αμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήϑου" ἐπει- 
δὴ δὲ σὺ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις ξυνδιαπερᾶναν 

᾿ Γ 5229 “5 3 - 3 ΄ ΕΣ ; 
τὸν λόγον, ἀλλ οὖν ἐμοῦ γε ἀκούων επιλαμβάνου, 
εάν τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς λέγειν" καὶ με ἐὰν ἐξελὲχ- 
πὰ Ψ δ Γ Υ͂ ε᾿ ϑνυν ἐδ 

ξης, οὐκ ἀχϑεσϑήσομαι σοί, ὥςπερ σὺ ἐμοί, ἀλλὰ 
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μέγιστος εὐεργέτης παρ ἐμο ὺ ἄγοι γράψῃ. Κ44. 

“Ζ:εγε, ο) γαϑὲέ, αὐτὸς, καὶ πέραινε, ΤΙΧΕΙ. τ ν 

Ἄκουε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ᾿ὐπιλα βϑννοὶ τὸν λόγον. 
᾿ρα τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ 
ταυτόν, ὡς ἐγὼ χαὶ Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν. 116 5 
τέρον δὲ τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαθοῦ πρακτέον, 1) τὸ 
ἀγαϑὸν ἕνεκα τοῦ ἡδέος; Τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγα- 
ϑοῦ. ᾿Πδὺ δὲ ἔστι τοῦτο, οὗ πουροαγενομένου ἡδό- 
μεϑα, ἀγαϑὸν δὲ, οὗ παρόντος ἀγαϑοὶ ἐσμέν; 
Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγαϑοί γε ἐσμὲν καὶ ἡμεῖς, 
καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ὅσα ἀγαϑά ἐστιν, ἀρετῆς τινος 

παραγενομένης; ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ Καῖ- 
λίχλεις. ᾿Δλλὰ μὲν δὴ ἢ γε ἀρετὴ ἑκάστου καὶ σκεύους 
καὶ σώματος, καὶ ψυχῆς αὖ καὶ ζώου παντὸς οὐχ οὗ- 

τῶς εἰκὴ κάλλιστα παραγίγνεται, ἀλλὰ τάξεν καὶ 
ὀρϑότητν καὶ τέχνη; ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐ- 
τῶν. ἦρα ἔστι ταῦτα; Ἐγὼ μὲν γὰρ δὴ φημι. τά- 
ἕξει ἄρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἐστὶν ἡ ἀρετὴ 
ἑκάστου. Φαίην ἂν ἔγωγε. Κόσμος τις ἄρα ἐγγε- 
γόμενος ἕν ἑκάστῳ ὃ ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαϑὸν παρ- 
ἔχεν ἕκαστον τῶν ὄντων. ἜἜμοιγε δοκεῖ. Καὶ 
ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς ἀμείνων τῆς 
ἀκοσμήτου; ᾿νάγκη. ᾿Αλλὰ μὴν ἣ γε κόσμον ἔχου- 
σα, κοσμία ; Πῶς γὰρ οὐ μέλλει; Ἢ δὲ γε κοσμίέα, 
σώφρων ; Πολλὴ ἀνάγκη. ἽἊΠ ἄρα σώφρων ψυχὴ 
ἀγαϑή. ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλο φάναι, 
ω φίλε Καλλίκλεις" σὺ δ᾽ εἰ ἕγεις, δίδασκε. ΚΑ44. 

Μὲ, ὦ ̓γαϑέ. ΣΩ. “έγω δή, ὅτι, εἰ ἡ σώφρων ὧϑ 
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ϑή ἔστιν, ἡ τοὐναντίον τῇ σώφρογι πεπονϑιυῖα, 

κακὴ ἐστιν ἣν δὲ αὕτη ἡ ἄφρων τε καὶ ἡ ἀκό- 
λαστος. Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὅγε σώφρων τὰ 
σιροσήκοντα πράττοι ἂν καὶ περὶ ϑεοὺς καὶ περὶ ἂν 
ϑρώπους; οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ, τὰ μὴ προσήκοντα 
τράττω»γ.- “ἡνάγκη ταῦτ εἶναι οὕτω. Καὶ μὴν περὲ 

μὲν ἀνθρώπους τὰ προσήκοντα πράττων, δίκαι ἂν 

πράττοι, περὶ δὲ ϑεοὺς, δοια τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ 
ὅσια πράττοντα ἀνάγκη δίκαιον καὶ ὅσιον, εἶναι; 
Ἔστι ταῦτα. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε ἀνάγκη; 
οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἀνδρός ἔστιν οὔτε διώκειν οὔτε 
φεύγειν ἃ μὴ προσήκει, ἀλλ᾽ α' δεῖ, καὶ πράγματα 
καὶ ἀνθρώπους καὲ ἡδονὰς καὶ λύπας, φεύγειν καὶ 
διώκειν, καὶ ὑπομένοντα καρτερεῖν, ὅπου δεῖ" ὥςτε 
πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις, τὸν σώφρονα, ὥςπερ 
διήλθομεν, δίκαιον ὄντα καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον, 
ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ ἀγαϑὸν εὖ τε 
καὶ καλῶς πράττειν, ἃ ἂν πράττῃ" τὸν δ᾽ εὖ πρόώτ- 
τοντα, μακάριόν τε καὶ εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ 
πονηρὸν καὶ κακῶς πράττοντα, ἄϑλιον. οὗτος δ᾽ 
ἂν εἴη ὃ ἐναντίως ἔχων τῷ σώφρονι, ὃ ἀκόλαστος; 
ὃν σὺ ἐπήνεις, 1 ΧΠ|. Ἐγὼ μὲν οὖν οὕτω ταῦτα τί- 
ϑεμαι, καὶ φημὶ ταῦτα ἀληϑῆ εἶναι. εἰ δὲ ἔστιν 
ἀληϑῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς ἔοικεν, εὐδαίμονα εἶναε, 
σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκητέον, ἀκολασίαν δὲ 
φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, καὶ παρασκευ- 
αστέονξαυτὸν μάλιστα μὲν, μηδὲν δεῖσθαι τοῦ κο- 

λάζεσϑαι, ἐὰν δὲ δεηϑῇ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν 
. 
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οἰκείων; ἢ ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιϑετέον δίκην καὶ 
κολαστέον, εἰ μεῖλει εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε 
δοκεῖ ὁ σχοπὸς εἰναι, πρὸς ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ 

" 5 φω Π -«-’᾿ " τ ο΄ᾧ 

πιάντα εἰς τοῦτο τὰ αὑτοῦ ξυντείνοντα καὶ τὰ τῆς 
φ Ὁ ἱ ᾽ τ Υ͂ 

πόλεως) ὅπως δικαιοσύνη παρέσται καὶ σωφροσύνη 
ω ᾿ 27 « 

τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἐσεσϑαι, οὕτω πράττειν, οὐκ 
ἐτινϑυμίας ἐῶντα ἀκολάστους εἶναι», καὶ ταὑτας ἐπε- 

χειροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον 
ζῶντα. οὔτε γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ προςφιλὴς ἂν 

εἴη ὃ τοιοῦτος, οὔτε Θεῷ" κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος" 
-; ᾿ ἘΠ ). ΄ 3 2» »7 . 49 
ὅτῳ δὲ μὴ ἔνε κοινωνία, φιλία οὐκ ἂν εἴη. φασὶ ὃ 

- ᾽ - ἢ ᾿ 3 ᾿ ᾿ “ ᾿ 
οὐ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν, καὶ 

ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους, τὴν κοινωνίαν ξυνέχειν καὶ 
φιλέαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιό- 
τήτα, (καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦ- 
σιν, ὦ ἑταῖρε,) οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ 

δὲ μοι δοκεὶς οὗ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦ- 

πὰ σοφὸς ὥν, ἀλλὰ λέληϑὲ σε ὅτι ἡ ἰσότης ἢ γεω- 
μετρικὴ καὶ ἔν ϑεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύνα- 
ται" σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴευ δεῖν ἀσκεῖν" γεωμετρίας 

γὰρ ἀμελεῖς. εἶεν: ἢ ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος ὅ λόγος 
ἡμῖν ἔστιν, ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσεν 
εὐδαίμονες οἵ εὐδαίμονες, κακίας δὲ οἱ ἄϑλιοι ἀϑλιοι" 
ἢ, εἰ οὗτος ἀληθής ἐστι, σκδπτέον , τἰ τὰ ξυμβαΐ- 
γοντα. τὰ πρόσϑεν ε ἐκεῖνα, ὡ Καλλίκλεις, ξυμβαΐ- 

γεν πάντα; ἐφ᾽ οἷς σὺ με ἤρου, εἰ σπουδάξων λέγοι- 
| μι, λέγοντα; ὅτι κατηγορητέον εἴη καὶ αὑτοῦ καὶ 
υἱέος καὶ ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ τῇ ῥητορικῇ 



9: ΡΊΑΤΟΝΙΒ δ.ς, ἃ, οι 

ἐστὶ τοῦτο χρηστέον" καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ. ᾧου ξυγ ἐπὶ τοῦτο χρηστξον ὥλον αἰσχύνῃ, ᾧου ξυγ- 
ω 3 - ᾿»} ΕῚ ᾿ : 3 - οα΄ ὃ 

χωρεῖν, ἀληϑῆ ἀρὰ ἡν, τὸ εἰναν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδι»- 

κεῖσθαι. ὅσῳπερ αἴσχιον, τοσοὐτῳ κάκιον" καὶ τὸν 
᾿ ΒΝ -“" ς 4. 32» γΥ 2) 

μέλλοντα ὀρϑῶς ρητορικὸν ἔσεσϑαν, δίκαιον ἄρα 
͵ - γ » ᾿ 5 
ἔδεν εἶναν καὶ ἐπιστήμονα τῶν δικαίων, Ὁ αὖ Τορ- 

΄ γ) - ᾽ 2 ' ς ο.- σὴν ἀπ’ 
2ίαν ἔφη Πῶλος δι ονοχύνην ὁμολογῆσαι.. ΓΧιν. 

Ἵ 3 ’ ῃ 
Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, σπεψώμεϑα, τὲ ποῖ 
5 ! «δ ὥς ὦ ἡ ΟὟ δίιζ Ξ3 “ ᾿ Ε.Ὶ 

στίν, ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἀρὰ καλῶς λέγεταν ἢ 
» «ς 2’ » ι 3 ἜΝ γ ΓΤ “οΣ΄Ὗ-Ὗ Ὕ 

οὐ, ὡς ἄρα ἐγὼ οὐχ οἵός τ εἰμὲ βοηϑῆσαν οὔτε 
Γ «᾿ Ι -ὖ 9 ᾿ , τῳ 

ἐμαυτῷ, οὔτε τῶν φίλων οὐδενὲ οὐδὲ τῶν οἰκείων, 

οὐδ᾽ ἐκσῶσαν ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων, εἰμὲ δὲ ἐπὸ 
“ , εἴ ς »; τ- -τ 3 , 2) 

τῷ βουλομένῳ, ὥςπερ οἵ ἄτιμοι τοῦ ἐθέλοντος, ἄν τὲ 
τύπτειν βούληται ----ττὸ νεανικὸν δὴ τοὐτοτὸ τοῦ σοῦ 

δ, - ΕΟ 5: μ ΄ “Β 

λόγου ---- ἐπὶ κόρϑθης, ἐάν τὲ χρήματα ἀφαϊιρεῖσϑ αι; 
Ὄ η ἢ γ ΩΝ ᾿ , 
ἐᾶν τε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως, εν τε, τὸ ἔσχατον»; 

ω ’ -. " « 

ἀποκτεῖναι. καὶ οὕτω διακεῖσθαι, πάντων δὴ αἵ. 
Ψ ΄ς κ Ψ 

σχιστόν ἐστιν, ὡς ὃ σὸς λόγος ὃ δὲ δὴ ἐμός, ὅςτις. 
Π Υ »Άῳ » 5Φ4ι « Π Ἀν. ἋΡ 

πολλάκις μὲν ἤδη δέρητοαι, οὐδὲν δὲ κωλύεν καὶ ξτὺ 

λέγεσθαι οὐ φημι, ὦ Καλλίκλεις, τὸ τύπτεσϑαν 
“τ ἢ 5 Ὁ ἐν ᾿ τ: ἐπὶ κόῤῥης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδὲ γὲ τὸ. 

͵ 27 : ω “ἘΝ Ξ Γ Ν γ 
τέμνεσθαι οὔτε τὸ σῶμα τὸ ἐμόν, οὔτε τὸ βαλλάν-- 
τιον" ἀλλὰ τὸ τύπτειν κοιὲ ἐμὲ. καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως. 
καὶ τέμνειν, καὶ αἴσχιον καὶ κάκιον, καὶ κλέστειν γε 
ἅμα καὶ ἀνδραποδίζεσθαι, καὶ τοιχωρυχεῖν, καὶ 
ξι.λ}λ ἡβ ς ωο χδ ἸΝΝ Ν ΘΝ Α, ᾿ 3. 5 [2 ς ξυλλήβδην ὅτιοῦν ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ τῶ ἐμά, τῷ 

ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον εἶναι͵, ἢ ἐμοὶ τῷ 
3 γ -Ὁ σε ιο ον ἴθ κι “7, 31 ΄. 
ἀδικουμένῳ, ταῦτα ἡμῖν ἀγὼ" ἔκεῖ ἐν τοῖς ἔμπρο 

5 9 « “ ς ΕῚ ι ἰ 

σϑεν λόχοις οὕτω φαγέντα;. ὡς. εγὼ λέγω). κατεχεταῦ» 
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καὶ δέδεται, καὶ εἰ ἀγροικότερόν τι εἰπεῖν ἔστε; σι- 
δηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις λόγοις, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν 
οὑτωσίν" οὺς σὺ εἰ μὴ λύσεις, ἢ σοῦ τις γεανικώτε-: 

ρος, οὐχ οἷόν τε, ἄλλως λέγοντα, ἢ ὡς ἐγὼ νῦν λέγω, 
καλῶς λέγειν. ἐπεὶ ἔμοιγε ὃ αὐτὸς λόγος ἐστὶν ἀεί, 
ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει" ὅτι μέντοι, ὡν 

ἐγὼ ἐντετύχηκα, ὥςπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ ἐστὶν ἄλ- 
λως λέγων μὴ οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν 
᾿αὖ τίϑημι ταῦτα οὕτως ἔχειν. εἰ δὲ οὕτως ἔχει, καὺ 

μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν ἡ ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι, 
καὶ ἔτι τούτου μεῖζον μεγίστου ὄντος, εἰ οἷόν τε, τὸ 
ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην τίνα ἂν βοήϑειαν μὴ. 
δυνάμενος ἄνϑρωπος βοηϑεῖν ἑαυτῷ καταγέλαστος. 
ἂν τῇ ἀληϑείᾳ εἴη; ἄρα οὗ ταύτην, ἥτις ἀποτρέψευν 
τὴν μεγίστην ἡμῶν βλάβην; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη. 
ταύτην εἶναι τὴν αἰσχίστην βοήϑειαν μὴ δύνασϑαον 
βοηϑεῖν μὴτε ξαυτῷ μήτε τοῖς αὑτοῦ φίλοις τε καὺ 

οἰκείοις" δευτέραν δέ, τὴν τοῦ δευτέρου κακοῦ, καὶ 
τρίτην, τὴν τοῦ τρίτου" καὶ τἄλλα οὕτως, ὡς ἑκάστου 
κακοῦ μέχεϑος πέφυκεν.. οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυνα- 
τὸν εἶναι ἐφ᾽ ἕκαστα βοη θεῖν" καὶ αἰσχύνη τοῦ μὴ. 
ἄρα ἄλλως ἢ. οὕτως ἔχει, ὦ Μαλλίκλεις ; Κ4414. Οὐκ. 

ϑλχως. ΤΧΥ, ΣΏ. Δυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν 

τε καὶ ἀδικεῖσθαι, μεῖζον μὲν κακόν φαμεν τὸ ἀδι- 

χεῖμ, ἔλαττον δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν παρα-- 
σχευασάμενος ἄνϑρωπος βοηϑήσειεν αὑτῷ, ὥςτε ἄἀμ-. 
φοτέρας. τὰς ὠφελείας ταύτας ἔχειν, τὴν τε ἀπὸ τοῦ 

μὴ͵ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἀπὰ τοῦ μὴ͵ ἀδικεῖσθαι; πότερα. 
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δύναμιν ἢ βούλησιν; ὧδε δὲ λέγω" πότερον, ἐὰν μὴ 
βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται, ἤ, εὡν δὺ- 

γαμιν παρασκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδι- 
κήσεται; ΚΑ͂Λ. δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὅτι αν δύνα- 

μιν. ΣΏ. τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον; ἐὰν μὴ 
βούληται ἀδικεῖν, ἱκαγὸν τοῦτ᾽ ἐστίν ; οὐ γὰρ ἀδι- 
κήσει" ἢ) καὶ ἐπὲ τοῦτο δεῖ δύναμίν τινα καὶ τέχνην 
παρασκευάσασϑαι, ὡς, ἐὰν μὴ μάϑη αὐτὼ καὶ ἀσκὴν 
σῃ, ἀδικήσει; τί οὐκ αὐτό γέ μοι τοῦτο ἀπεκρίνω, ὦ 
ἹΚαλλίκλεις ; πότερόν σοι δοκοῦμεν ὀρϑῶς ἀναγκασϑῆ- 

γαν ὁμολογεῖν ἐν νοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις ἐγώ τεκαὺ 
Τιῶλος, ἢ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν μηδένα βουλόμενον 
ἀδικεῖν, ἀλλ ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν; 

ΚΑ4.41.. Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώκρατες, οὕτως, ἵνα δια- 

περάνης τὸν λόγον. Σ:Ώ. Καὶ ἐπὲ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, 
παϑασκευαστέον ἐστὶ δύναμίν τινα καὶ τέχνην, ὅπως 
μὴ ἀδικήσομεν. ΚΑ. Πάνυ γε. ΣΙΏ. Τίς οὖν ποῖ 
ἐστὲ τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ μηδὲν ἀδικεῖσθαι ἢ 
ὡς ὀλίγιστα; σκέψαι, εἰ, σοΐ δοκεῖ ἧπερ ἐμοί. ἐμοὶ μὲν 
γὰρ δοκεῖ τῇδε" ἢ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἐν τῇ πόλει, ἢ τυ- 

φαννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας ἑταῖρον εἶναι. 
ΚΑΑ. Ὁρᾶς, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἶμι ἐπαι- 
νεῖν, ἄν τι καλῶς λέγῃς; τοῦτό μοι δοκεῖς πάνυ καλῶς 
εἰρηκέναν. ΟΧΎῚ, Σ΄. Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δο- 
κῶ εὖ λέγειν. φίλος μου δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὡς 

οἷόν τὲ μάλιστα, ὅνπερ οἵ παλαιοΐ τε καὶ σοφοὶ λέγου- 
μὰ. ὃ ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ. οὐ καὶ σοί; ΚΑ... Ἔμοιγε. 
ΣΏ. Οὐκοῦν ὕπου τὐρανγός ἐστιν ἄρχων ἄγριος καὶ 
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ἀπαίδευτος, εἴτις τούτου ἐν τῇ πόλει πολὺ βελτίων εἴη, 
φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὃ τύραννος, καὶ τούτῳ ἐξ 
ἅπαντος τοῦ νοῦ οὐκ ἂν ποτε δύναιτο φίλος γενέ- 
σθαι; ΚΑΑΜ. Ἔστι ταῦτα. ΣΩ. Οὐδέ γε, εἴ τις πολὺ 
φαυλότερος είη, οὐδ᾽ ἂν οὗτος" καταφρονοὶ γὸὺρ ἂν 
αὐτοῦ ὃ τύραννος, καὶ οὐκ ἂν ποτε ὡς πρὸς φίλον 
σπουδάσειε. ΚΑ 4. Καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. Σ.Ώ. Ζείπε- 

ται δὴ ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ τοιούτῳ, 
ὃς ἂν ὁμοήϑης ὦν, ταυτὰ ψέγων καὶ ἐπαινῶν, ἐϑέλῃ 

ἄρχεσϑαι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγα ἐν 
ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται" τοῦτον ψάρι χαίφον ἀδι-" 
κήσει. οὐχ οὕτως ἔχει; ΚΑΑ. Ναί. ΣΏ. Εἰ ἄρα τις 
ἑγγοήσειεν ἐν ταὐτῃ τῇ πόλει τῶν νέων, τίνιχ ὧν τρό- 
σον ἐγὼ μέγα δυναίμην, καὶ μηδείς μὲ ἀδικοίη, 
αἴτη, ὡς ἔοικεν, ὁδὸς αὐτῷ ἔστιν, εὐθὺς ἐκ νέου 

ἐϑ'ξειν αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχϑεσθαι τῷ 
δεσπότῃ, καὶ παρασκευάζειν, ὅπως δτιμάλιστα ὅμοιος 

ἔοται ἐκείνῳ οὐχ οὕτω; ΚΑ. Ναί. Σ.. Οὐκοῦν 
τούτῳ τὸ μὲν μὴ ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα δύνασϑαι, ὡς 
ὁ ὑμέτερος λόγος; ἐν τῇ πόλει διαπεπράξεται. ΚΑ,ΊΑ. 
Πάνυ γε. Σ. ᾿4ρ᾽ οὖν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν; ἢ πολ- 
λοῦ δεῖ, εἴπερ ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντ' ἀδίκῳ, 
καὶ παρεὲὶ τούτῳ μέγα δυνήσεται; ἀλλ᾽, οἶμαι ἔγωγε, 
πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶν ἡ παρασκευὴ ἔσται αὐτῷ, ἐπὲ 
τὸ οἵῳ τΞ εἶναι ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν, καὶ ἀδικοῦντα μὴ 
διδόναι δίκην" ἡ γάρ; ΚΑ. Φαίνεται. ΣΏ.. Οὐκοῦν 
τὸ μέγιστον κακὸν αὐτῷ ὕπάρξει, μοχϑηρῷ ὄντι τὴν 
ψυχὴν καὶ λελωβημένῳ, διὰ τὴν μίμησιν τοῦ δεσπό- 

Ῥζλτ, ΟΡ. ΤΌΜ.ΙΙ, ᾳ 
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του καὶ δύναμιν: ΚΑ44.. Οὐκ οἶδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἐκό- 
στοτεὲ τοὺς λύγους ἄνω καὶ κάτω, ὦ Σώκρατες" ἢ οὐκ 
οἶσϑα, ὅτι οὗτος ὃ μιμούμενος τὸν μὴ ἡ μιμούμενον ἐκεῖ- 

χον ἀποκτενεῖ, γ εῶν , βούληται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ 
ὄντα; ΣΩ. Οἶδα, ὦ ̓ γαϑὲ Καλλίκλεις., εἰ μὴ κωφός 

γ᾽ εἰμί, καὶ σοῦ ἀκούων καὶ Πώλου ἄρτυ πολλάκι) 

καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγου πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει. ἀλ- 
λὰ καὶ σὺ ἐμοῦ ἄκουε, ὅτι ἀποκτενεῖ μέν, ἀν βοὺ- 
ληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν κἀγαϑὸν ὄντα. ΚΑ. 

Οὐκοῦν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανακτητόν ; ΣΏ.. Οὐ νοῦν 
γε ἔχοντι, ὡς ὁ λόγος σημαίνει" ἢ οἴει δεῖν τοῦτο 
παρασκευάζεσθαι ἄνϑρωπον, ὡς πλεῖστον χρόνον ζῆν, 

καὶ μελετᾷν τὰς τέχνας ταύτας, αἱ ἡμᾶς αἰεὶ ἐκ τῶν 
κινδύνων σώζουσιν, ὥςπερ καὶ ἣν σὺ κελεύεις ἐμὲ 
μελετῶν τὴν ῥητορικὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις δια- 
σώζουσαν; [ΚΑ Ζ. ναὶ μι ΖΔ ἰα ὀρϑῶς γὲ σοι ξυμ- 
βοιλεύω. ΤΧΥΤΙ. ΣΏ, γί δέ, ὦ βέλτιστε; ἢ καὶ ἡ 
τοῦ νεῖν ἐπιστήμη μΆμεν" τίς σοι δοκεῖ εἶναι; Κὶ4.ΔΑ. 
Μὰ 44 οὐκ ἔμοιγε. ΣΏ. Καὶ μὴν σώζει γε καὶ 
αὕτη ἐκ ϑανάτου τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἰς τοιοῦ-- 

τον ἐμπέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης τῆς ἐπιστήμης. εἰ δ᾽ αν» 
τὴ σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ σον μείζονα ταύτης 
ἐρῶ, τὴν κυβερνητικὴν, ἢ οὐ μόνον τὰς ψυχὲς σώζει, 

ἀλλὰ καὶ τὸ σώματα καὶ τὰ χρήματα ἐκ τῶν εσχά- 
͵ γ ᾿ 

τῶν κινδύνων, ὥςπερ ἡ βδητορική" καὶ αὕτη μὲν προς“. 
’ 5 ἀ ι . 3 5 

ἑσταλμένη ἐστὶ καὶ κοσμία,, καὶ οὐ σεμνύνεται ἐσχὴν 
ματιομένη, ὡς ὑπερήφανόν τι διαπραττομένη, ἀλλὰ 
ταυτὰ διαπραττομένη τῇ δικανικῇ, ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίτ-, 
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» “ ἘΦ}. 9 ἤ- ἍΠ 5 “ 5 
γης δεῦρο σώσῃ; οἰμαι, δύ᾽ ὀβολοὺς ἐπράξατο" εὰν δὲ 
2 ἊΣ ἐν Ἅλ' 3 -- Ἂν ἃ ’ Γ 
ἐξ Αἰγύπτου ἢ εκ τοῦ Πόντου, ξὰν πάμπολυ, ταὺὐὺ- 

“ὦΣ2ἌΨ« Ἁ - ΒΩ 

της τὴς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασα ἃ νῦν δὴ ἕλεγον, 
καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, 
ΕἾ ᾿ ΕῚ Ν , δὶ ὃ ι ᾽ "τ 
ἀποβιβάσασα εἰς τὸν λιμένα δύο ὁραχμας ἔπραξα- 
το καὶ αὐτὸς ὃ ἔχων τὴν τέχνην καὶ ταῦτα διαπρα- 
ξάμενος,, ἐκβάς, παρὰ τὴν ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν 
περιπατεῖ ἐν μετρέῳ σχήματι... λογχίζεσϑαι γάρ, οἵ- 

΄ 2 ᾿ 9 

μαι» ἐπίσταται, ὅτι ἄδηλόν ἔστιν, οὔςτινάς τὲ ὠφέληκξε 

τῶν ξυμπλεόντων, οὐκ ἐάσας καταποντωϑῆναν, καὺ 
Ξε 2) 58 " «“ 5.ς«ἀ 3 ᾿ " 

οὕςτινας ἔβλαψεν, εἰδώς, ὅτε οὐδὲν αὐτοὺς βελτίους. 
) ’ Ἂν «Ὁ Ὁ ἾΣΤΑ, ΒΗ ᾿ ’ 2) ἐξεβίβασεν ἢ οἵον ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε 

Γ «τὴ 32 

τὰς ψυχάς. λογίζεται οὖν, ὅτν οὐκ, εὖ μέν τις μεγάλοις 

καὶ ἀγνιάτοις νοσήμασι κατὰ τὸ σῶμα ξυνεχόμενος μὴ. 
ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν ἀϑλιός ἔστιν, ὅτι οὐκ ἀπέϑανε, 

4 3 ἜΜΝΣ ἢ ᾿ ΑΝ ᾿ 2» ω 

καὶ οὐδὲν ὕπ᾽ αὐτοῦ ὠφέληται" εἰ δέ τις ἄρα ἔν τῷ. 
τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ τῇ ψυχὴ πολλὰ νοσήματα ἔχεν 
καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον ἐστί, καὶ τοῦτον ὀνή- 
σειέν, ἂν τὲ ἐκ ϑαλάττης, ἂν τε ἐκ δικαστηρίου, ἐών 

, : Ἔν Ἷ 

τε ἄλλοϑὲεν ὁποθενοῦν σώζῃη" ἀλλ᾽ οἶδεν ὅτι οὐκ ἄμει- 
" Σ - - -- 935 ον 3 γ 

γόν ἐστι ζὴν τῷ μοχϑηρῷ ἀνϑρώπῳ᾽ κακῶς γὰρ ἀνάγ- 
3 ᾿ ““-» Ἶ ᾿ - 2 3 ᾿ 

πὴ ἐστὶ (ἣν. ὨΧΎ ΤΙ. Διὰ ταῦτο οὐ νόμος ἐστὶ σεμ- 
γύνεσθαι τὸν κυβερνήτην, καίπερ σώζοντα ἡμᾶς" οὐδὲ 
γ8, ὦ ϑαυμάσιε, τὸν μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατη-- 

“Ὁ γο , ΠῚ Γ 27 "] ἢ Ε Π 

γοῦ. μὴ ὅτι κυβερνήτου, οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἐλάτ- 
τῷ ἑνίοτϑ δύναται σώξειν" πόλεις γὰρ ἔστιν ὅτε ὅλας 

΄ Υ͂ -“ῸὦΝ ἱ "Ἂ 

σώζει" μὴ σοι δοκεῖ. κατὰ τὸν διπανικὸν εἶναι, καί- 
2 Υ͂ ν. ΕΥ̓ - του ἐνὶ βούλοιτο λέγειν, ὦ Καλλίχλεις, ἅπερ ὑμεῖς, 

(νυ 
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σεμνύνων τὸ πρᾶγμα, κατοχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς λό- 
γοις, λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι 
μηχανοποιοὺς, ὡς οὐδὲν τἄλλα ἐστίν" ἱκανὸς γάρ αὖ“ 

τῷ ὃ λόγος. ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ καταφρονεῖς 
καὶ τῆς τέχνης τῆς ἐκείνου, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκα- 

λέσαις ἂν μηχανοποιόν, καὶ τῷ υἱεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν 
δοῦναι ϑυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ᾽ ἂν αὐτὸς λαβεῖν τὴν 
ἐκείνου. καίτοι, ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δι» 
καίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς καὶ τῶν 

ἄλλων, ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ; οἶδ᾽ ὅτι φαίης ἂν βελτίων 

εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. τὸ δὲ βέλτιον εἰ μὴ ἔστιν ὃ 
ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν ἀρετὴ, τὸ σώζειν 

αὑτὸν καὶ τὰ ξαυτοῦ ὄντα ὅποϊός τις ἔτυχε, κατα- 

γέλαστός σοι ὃ ψόγος γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ ἢ 
2 ῳ- ᾿ Ὁ 27 - »ἘΡ - “ῳ ο 

ἰατροῦ" καὶ τῶν αλλὼν τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σώζειν ἕνεκα 
πεποίηνται. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, ὅρα μὴ ἄλλο τι τὸ γεν- 
γαῖον καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἢ τοῦ σώζειν τε καὶ σώζεσθαι... 
μὴ γὰρ τοῦτο μὲν, τὸ ζὴν ὅὁποσονδὴ χρόνον, τὸν γε, 
ὡς ἀληϑῶς ἄνδρα εὐκτέον ἐστί, καὶ οὐ φιλοψυχη-᾿ 
τέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ ϑεῷ καὶ 
πιστεύσαντα ταῖς γυναιξίν, ὅτι τὴν εἱμαρμένην οὐδ᾽ 
ἂν εὶς ἐκφύγοι, τὸ ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον; τίν᾽ ἂν τρό- 

σον τοῦτον , ὃν μέλλει χρόνον βιῶναι, ὡς ἄριστα 

βιῴη" ἄρα ἐξομοιῶν αὑτὸν τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ, ἐν ἦ, 
ἂν οἰκῇ ; καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ σε ὡς ὁμοιότατον γίγνε-. 

- ΄ - 3 - Ϊ σϑαι τῷ δήμῳ τῶν ᾿ϑηναίων, εἰ μέλλεις τούτῳ προς-᾿ 
φιλὴς εἰναι καὶ μέγα δύνασϑαι ἐν τῇ πόλει" τοῦ ϑ᾽ 

, 3 ἢ ν Δ 5» 
ὅρα εἰ σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, 

Ι: 
᾿ 
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πεισόμεϑα ὅπερ φασὶ τὸς τὴν σελήνην καϑαιρούσας 
τὰς Θειταλίδας" ξὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἵρεσις ἡμῖν 

ἔσται ταύτης τῆς δυνάμεως τῆς ἐν τῇ πόλει. εἰ δὲ σὺ 
οἴει ὅντινοῦν ἀνϑρώπων παραδώσειν τέχνην τινα τοι- 
αὐτὴν, ἥτις σὲ ποιήσεν μέγα δύνασϑαι ἕν τῇ πόλει 
τῇδε, ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ, εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ βέλτιον 
εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐκ ὀρϑῶς βου- 
λεύῃ, ὦ Καλλίκλεις. οὐ γὰρ μιμητὴν δεὶ εἶναι, ἀλλ᾽. 

αὐτοφυῶς ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἅπερ- 
γάζεσϑαν εἰς φιλίαν τῷ ̓ ϑηναίων δήμῳ. καί, ναὶ μὰ 

“ἰα, τῷ Πυριλάμπους γὲ πρός. ὅςτις οὖν σε τούτοις 
ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσει . ὡς ἐπυ- 
ϑυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ ῥητορικόν" τῷ 

αὑτῶν γὴρ ἤϑει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαΐ- 
ρουσι, τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ, ἄχϑονται, εἰ μὴ τυ σὺ ἄλλο 
λέγεις, ὦ φίλη κεφαλή. λέγομέν τι πρὸς ταῦτα, ὦ 
Καλλίκλεις; ἘΧΙΧ, Κ'α.4. Οὐκ οἶδ᾽ ὅντινά μοι τρό- 
πον δοκεῖς εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες, πέπονϑα δὲ τὸ τῶν 

πολλῶν πάϑος" οὗ πάνυ σοι πείϑομαι. ΣΩ. Ὁ 
δήμου γὰρ ἔρως ἐγὼν ἕν τῇ ψυχῇ τῇ σῇ, ὦ Καλλί- 
κλεις, ἀντιστατεῖ, μοι" ἀλλ᾽ ἐὰν πολλάκις ἴσως καὶ 

βέλτιον ταυτὰ ταῦτα διασκοπώμεϑα, πεισϑήση- 

ἀναμγήσϑητι δ᾽ οὖν, ὅτι δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παρα- 
σχευὰς ἐπὶ τὸ ἕκαστον ϑεραπεύειν καὶ σῶμα καὶ ψυ- 

χὴν" μίαν μὲν, πρὸς ἡδονὴν ὅμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ, 
πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχαριζόμενον, ἀλλὰ διαμα- 

χόμενον. οὐ ταῦτα ἢ»; ἃὰ τότε ὡριξόμεϑα: ΚΑ... πά- 

γυ γε. ΣΙ, Οὐκοῦν ἡ μὲν ἑτέρα, ἢ πρὸς ἡδονήν; ἀγεν- 
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5. ΕΥ̓ ᾿ ᾿ - - 
"»γής, καὶ οὐδὲν ἀλλο ἢ κολακεία τυγχάνει οὖσα; ἢ 
γάρ; ΚΑ... Ἔσιω, εἰ βούλει, σοι, οὕτως. Σ..1 
“δὲ γε ἑτέραν ὅπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, εἴτε σῶ- 
μα τυγχάνει ὄν, εἴτε ψυχὴ, ὃ ϑεραπεύομεν; Κὶ 4.Ζ. 

’ 3 ἅ. ων ε΄ εὗρ 5 ᾿ γ . 
Ἴανυ γε. 2.12. 430 οὖν οὕτως ἡμῖν ἐπιχειρητέον εστὶ 
τῳ , Α -ἷὉ᾽ Υ Υ͂ ς Υ͂ 
τὴ πόλει καὶ τοῖς πολίταις, ϑεραπεύειν ὡς βελτίστους 

3 Α Ὁ μ“ " 

αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, 

ὡς ἕν τοῖς ἔμπροσϑεν εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἂλ- 
3 ᾿ Ἄν ᾿ } λὴν εὐεργεσίαν οὐδεμίαν προςφέρειν, ἐᾶν μὴ καλὴ κἀ- 

ας Ἵ - ΄ δι. ῃ . 
γαϑὴ ἡ διάνοια ἢ τῶν μελλόντων ἢ χρήματα πολλὰ 

᾿ ᾿ ῇ 327 ΄ ο 

λαμβάνειν, ἢ ἀρχὴν τινων, ἢ ἄλλην δύναμιν ἡντινοῦν. 

ϑῶμεν οὕτως ἔχειν; ΚΑΑ͂. Πάνυ γε, εἴ σοι ἥδιον. 
ΣΩ. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίκλεις, 

Υ͂ ᾿"» “« ρων ἢ Φ ι . 

δημοσίᾳ πράξοντες τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, ἐπὶ τὰ 
3 ; δ. »-οΣ 21 2. ς “""Ἤ ΨΩ Ν . ᾿ 

οἰκοδομικὰ, ἢ τειχῶν ἢ νεωρίων ὃ) ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέ- 
΄ ς “Ὁ 

γιστὰα οἰκοδομήματα, πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψα- 
« Ὁ ., « "Ὁ 5 

ὅϑαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ἐξετάσαι, πρῶτον μέν, εἰ ἐπι- 
Γῇ , ᾿ 3 ᾿ 

στάμεϑα τὴν τέχνην ἢ οὐκ ἐπιστάμεϑα τὴν οἰκοδομι- 
κὴν καὶ παρὰ τοῦ ἐμάϑομεν; ἔδει ἂν, ἢ οὔ; ΚΑΑ. 
Πάνυ γε. ΣΏ.. Οὐκοῦν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι πώποτε 

5» Π 2 Υ ὃς», 2») ῳ ἢ ν οἰκοδόμημα ῳκοδομήκαμεν ἐδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἢ 
«ς « ᾿ ΓῸ ΕῚ ἡμέτερον αὐτῶν, καὶ τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα καλὸν ἢ 
αἰσχρόν ἔστι" καὶ εἰ μὲν εὑρίσκομεν σκοπούμενοι, δι- 

! ςω ΕΣ ΝΥ ν,. 9 Υ ΓΑ δασκάλους τὸ ἡμῶν ἀγαϑοὺς καὶ ελλογίμους γεγονό-- 
ι τ ι ἢ . - “ 

τας, καὶ οἰκοδομήματα πολλὰ μὲν καὶ καλὰ μετὰ τῶν 
» ς ὦ» τ ι γ ες “ 

διδασκάλων ῳκοδομημένα ἡμῖν, πολλὰ δὲ καὶ ἴδια ἡμῶν, 
Ὁ ι Ὁ ᾽ δ " « ᾿ ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων ἀπηλλάγημεν, οὕτω μὲν δια- 

᾽ τω δ ἢ Ἢ 2 », ἊΨ; “Ὲ , Π 

κειμένων. νοῦν ἐχόντων ἣν ἂν ἱέναι ἐπὲ τὰ δημόσια 
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ἔργα" εἰ δὲ μήτε διδάσκαλον εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἔπει’ 

δεῖξαι, οἰκοδομήματά τε, ἢ μηδέν, ἢ) πολλὰ καὶ μη" 
δενὸς ἄξια, οὕτω δὴ ἀνόητον ἢν δήπου ἐπιχειρεῖν 
τοῖς δημοσίοις ἔργοις, καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ᾽, 
αὐτά. φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγεσθαν, ἢ οὔ; ΚΑΑ. 

Πάνυ γε. ΤΧΧ. ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω πώντα τά τθ 
ἄλλα, κἂν εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν, παρεκαλοῦ- 
μεν ἀλλήλους ὡς ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσκεψάμεθα 

δήπου ἂν ἐγὼ τε σὲ καὶ σὺ ἐμέ, φέρε πρὸς ϑεῶν, αὐ- 
τὸς δὲ ὃ Σωκράτης πῶς ἔχει τὸ σῶμα πρὸς ὑγίειαν 9 
ἢ) εἰ δή τις ἄλλος διὰ Σωκράτην ἀπηλλάγη νόσου, ἢ) 
δοῦλος ἢ ἐλεύθερος" κἂν ἐγώ, οἶμαι, περὶ σοῦ ἕτερα 
τοιαῦτα ἐσκόπουν" καὶ εἰ μὴ εὑρίσκομεν δι᾿ ἡμᾶς 
μηδένα βελτίω γεγονότα τὸ σῶμα μήτε τῶν ξένων 
μήτε τῶν ἀστῶν, μὴτε ἄνδρα μήτε γυναῖκα, πρὸς 
Διὸς, ὦ Καλλίκλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἣν τὴ ἀλη- 
ϑείᾳ εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐλϑεῖν ἀνθρώπους, ὥςτϑ 
πρὶν ἰδιωτεύοντας πολλὰ μὲν, ὅπως ἐτύχομεν, ποιῆσαι, 

πολλὰ δὲ κατορϑῦσαι, καὶ γυμνάσοασϑαν ἱκανῶς τὴν 
τέχνην») τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, ἕν τῷ πίϑῳ τὴν κε- 
ἀμείαν ἐπιχειρεῖν μανϑάνειν, καὶ αὐτοὺς τε δημο- 
σιεύειν ἐπιχειρεῖν, καὶ ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν; 
οὐκ ἀγόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναν οὕτω πράττειν; ΚΑ͂,Λ. 
Ἔμοιγε. ΣΏ. Ἰνῦν δέ, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ 
μὲν αὐτὸς ἄρτι ἄρχῃ πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγ-: 
ματα, ἐμὲ δὲ παρακαλεῖς, καὶ ὀνειδίζεις, ὅτεοὐ πράτ- 
αῆοὶ 9 οὐκ ἐπισχκεψόμεϑα ἀλλήλους, φερε; Καλλικλῆς 

ἤδη τινὰ βελτίω πεποίηκε τῶν πολιτῶν; ἔστιν ὅστις 
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πρότερον πογηρὸς ὦν, ἀδικός τε καὶ ἀκόλαστος, καὶ 
ἄφρων, διὰ Καλλικλέα καλός τὲ κἀγαϑὸς γέ ἔγογεν, ἢ 
ξένος ἢ ἀστὸς ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος ; λέγε μοι, ἐών 

τὶς σὲ ταῦτα ἐξιταζη, ὦ Καλλίκλεις, τὶ ἐρεῖς ; τίνα 

φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνϑρωπον τῇ ξυγουσὲςχ τῇ 
φῆ; ὀκνεῖς ἀποκρίνασϑαν, εὔπερ ἐστὲ τοιόνδε τι ἕρ- 

7ον σὸν ἔτι ἰδιωτεύοντος, πρὶν δημοσιεύειν ἐπιχει- 
θεῖν; ΚΑ4. Φιλόνεικος εἶ; ὦ Σώκρατες. 1ΧΧ]ἠ. Σ1. 

“Αλλ᾽ οὐ φιλονεικίχ γε ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ ὡς ἀληθῶς βου- 
λόμενος εἰδέναι, ὅντινά ποτε τρόπον οἴει δεῖν πολι- 

χεύεσϑαι ἐν ἡμῖν. ἢ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσῃ ἡμῖν 
ελϑὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα; ἢ ὅπως δτιβελ- 
τιστοῖ οἱ πολῖται ὦμεν " ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολο- 

γήκαμεν τοῦτο δεῖν πράττειν τὸν πολιτικὸν ἄνδρα; 
ὡμολογήκαμεν ἢ οὔ; ἀποκρίνου. (Ὡμολογήκαμεν" 
ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι. Εἰ τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν 
ἀγαϑὸν ἄνδρα παρασκευάξειν τῇ ἑαυτοῦ πόλει, νῦν 
μοι ἀναμγησϑεὶς εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν, ὧν 
ὀλίγῳ πρότερον ἔλεγες, ᾿εἰ ἔτι σοι δοκοῦσιν ἀγαϑοὶ 
σιολῖταν γεγονέναι, Περικλῆς καὶ Κίμων καὶ 21ι}- 
τιάδης καὶ Θεμιστοκλῆς. ΚΑ... Ἔμοιγε. ΣΏ. Οὐκ- 
οὖν, εἴπερ ἀγαϑοί, δῆλον ὅτι ἕκαστος αὐτῶν βελτίους 

ἐποίει τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων ; ἐποίει ἢ οὔ; 
ΚΑ4.1. Ἐποίει. Σ.Ώ. Οὐκοῦν, ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέ- 

γεν ἐν τῷ δήμῳ, χείρους ἦσαν οἵ ᾿1ϑηναῖοι, 1) ὅτε 
φὰ τελευταῖα ἔλεγεν; ΚΑΙΔ. Ἴσως. «ΣΏ. Οὐκ ἴσως 
δή, ὦ βέλτιστε, ἀλλ᾽ ἠνάγκη ἐκ τῶν ὡμολογημένων, 
εἴπερ ἀγαϑός γ᾽ ἣν ἐκεῖνος πολίτης. ΚΑΑ,. 1 οὖν 



ες. Ρε 516. ἃ. ὃ». αΟἈΆΘΙΑ δ. 108 

δή; ΣΩ. Οὐδέν. ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὲ ἐπὲ τούτῳ; εἰ 
λέγονται ᾿Αϑηναῖοι διὰ Περικλέα βελείους γεγονέ- 
ναι, ἢ πᾶν τοὐναντίον διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ εκείνου. 
ταυτὶ γὰρ ἔγωγε ἀκούω, Περικλέα πεποιηκέναι ,4ϑη- 
γαίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ λάλους καὶ φιλαρ- 
γύρους, εἰς μισϑοφορᾶν πρῶτον καταστήσαντα. 
ΙΚΩ4.1. Τῶν τὰ ὦτα πατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, ὦ 

Σώκρατες. ΣΙ. Δλλὶὴ τάδε οὐκέτι ἀκούω, ἀλλὰ οἷδα 
σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ σὺ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον εὐδοκίμευ 
Περικλῆς, καὶ οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαν- 
10 αὐτοῦ ᾿ϑηναῖοι, ἡνίκα χείρους ἦσαν ἐπειδὴ δὲ 
καλοὶ κἀγαϑοὶ γεγόνεσαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ 
τοῦ βίου Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, 
ὑλίγου δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, δηλονότι ὡς πονη- 
ροὔ ὄντος. 1.ΧΧ1᾿-. ΚΑ.. Τί οὖν; τούτου ἕνεκα 

κακὸς ἣν Περικλῆς; ΣΏ. Ὄνων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς 
καὶ ἵππων καὶ βοῶν, τοιοῦτος ὥν, κακὸς ἂν ἐδόκει 
εἶναι, εἰ παραλαβὼν μὴ λακτίζοντας αὐτοὺς μηδὲ κυ- 

Θίττοντας μηδὲ δάκνοντας, ἀπέδειξε ταῦτα ἅπαντα 
σοιοῦντας δι᾽ ἀγριότητα" 1) οὐ δοκεῖ σοι κακὸς εἶναν 
ἐπιμελητὴς ὃςτισοῦν ὁτουοῦν ζώου, ὃς ἂν παραλα- 

βὼν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέλαβε; 
δοκεῖ, ἢ οὔ; ΚΑΑ. Πάνυ γε, ἵνα σοὶ χαρίσωμαι. 

ΟΣ. Καὶ τόδε τοίνυν μοι χάρισαν ἀποκρινάμενος, 
ἑ πότερον παὶ ὃ ἄνϑρωπος ἕν τῶν ζώων ἐστὶν ἢ οὔ; 

ΚΑ... Πῶς γὰρ οὔ; Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων Περι- 
τλὴς ἐπεμέλετο; ΙΚ4.]. ναί. ΣΩ. τί οὖν; οὐκ ἔδει 
ν᾿ 39 

αὐτοὺς, ὡς ἄρτι ὡμολογοῖ μεν, δικαιοτέρους γεγον ἔ: 

β 

β β 



τοῦθ ῬΙΆΤΟΝΙΘ ο. ἃ, εὐ Ῥ- δ17. ἅ. 

ὋΣ «.« 953 , ς Ξ Ὡϑι. ῇ ᾽γ 5 -Ὥο᾿᾿ 5 

φαι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὕπ᾽ ἐκείνου, εἴπερ ἐκεῖνος ἔπϑ- 
μελεῖτο αὐτῶν, ἀγαϑὸς ὧν τὰ πολιτικά; ΚΑΙ. 
Πάνυ γε. «ΣὭ. Οὐκοῦν οἵ 78 δίκαιοι ἥμεροι, ὡς ἔφη 
“Ὅμηρος; σὺ δὲ τί φῇς; οὐχ οὕτω; ΚΑΑ.. Ναί. ΣΩ. 

᾿Αλλὰ μὴν ἀγριωτέψνους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν 1) οἵους μὴ ἀμ: 2 
᾿ ἢ ἜΡΡΕ Πν δἰ ςοὮὖὮἝἷ εἰ 9. 3 ἵ 

παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὐτόν, ὃν ἥκιστ ἂν ἐβοὺ- 
λετο. ΚΑΛΑ. Βούλει σοι ὁμολογήσω; 2.2. Εἰ δοκῶ 
γὲ σοι ἀληϑῆ λέγειν. ΚΑ. Ἔστω δὴ ταῦτα. ΣΩ. 
Οὐκοῦν, εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ χεί- 

.- 3) .γτπ τ 2 9 χ, δ. τ 

θους; ΚΑΛΑ. Ἔστω. «Σ). Οὐκ ἂρ ἀγαϑὸς τὰ πο- 
Δδιτικὰ Περικλῆς ἣν, ἐκ τούτου τοῦ ΨΜΕΥ ΚΑΛ. 

Οὐ σὺ γε φῇς. ΣΩ. Μὰ “17 οὐδὲ γε σὺ, ἐξ ὧν ὅΐμρν 
λογεῖς. πάλιν δὲ λέγε μοι σεερὶ Κίμωνος. οὐκ ἐξω- 
στράκισαν. αὐτὸν οὗτοι οὺς ϑεράπευεν, ἵνα αὐτοῦ, 
δέκα ἐτῶν μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς; καὶ Θεμιστο- 

κλέα ταυτὰ ταῦτα ἐποίησαν καὶ φυγῇ προσεζημίω- 
σαν; Μιλτιάδην δὲ τὸν ἐν Μαραϑῶνι εἰς τὸ βάρα- 
ρον ἐμβαλεῖν ἑιψηφέσαντὸ » καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν πρὺ- 
τανιν, ἐνέπεσεν ἄν. καΐτοι οὗτοι, εἰ ἦσαν ἄνδρες ἃ ἄγα: 
ϑοίΐ, ὡς σὺ φὴς, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν 

οἵ γε ἀγαϑοὶ ἡνίοχοι κατ᾽ ἄρχος μὲν οὐκ ἐκπίπτου- 
σιν ἐκ τῶν ζευγῶν, ἐπειδὼν δὲ ϑεραπεύσωσι τοὺς 

ἵππους ν χαὶ αὐτοὶ ἀμείνους γένωνται ἡνίοχοι, τότ᾽ 
ἐκπίπτουσιν" οὐκ ἔστι τοῦτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ, οὔτ᾽ ἐν 
ἀλλῳ ἔργῳ οὐδενί" ἢ δοκεῖ σοι; ΚΑΑ͂. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΏ,. ᾿᾿ληϑεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν, οὗ ἔμπροσϑεν λόγοι 
ἦσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονό- 
τα τὸ πολιτικὰ ἐν τῇδε τῇ πόλειε᾽" σὺ δὲ ὡμολύγεις 
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τῶν γε γῦν οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσϑεν, «αἱ προεί- 
λου τούτους τοὺς ἄνδρας" οὗτοι δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ 
ἴσου τοῖς νῦν ὄντες" ὥςτε, εἰ οὗτοι ῥήτορες ἤσαν, οὔτε 
τῇ ἀληϑινῇ δητορικῇ ἐχρῶντο, --- οὐ γὰρ ἂν ἐξέπε-- 
σον --- οὔτε τῇ κολακικῆ. Τ ΧΧΙ. ΚΑΑ. ᾿Ἰλλὰ μέν- 
τοῦ πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἣ ὦ «Σώκρατες, μήποτέ τις τῶν γῦν 
ἔργα τοιαῦτα ἐργάσηται; οἷα τούτων ὃς βούλει εἴρ- 
γασται. ΣΏ. Ω, δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους, 

ὥς γε διακόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά μοι δοκοῦσι τῶν 

γε νῦν διακονικώτεροι γεγονέναι, καὶ μᾶλλον οἷοί τε 
ἐκπορίζειν τῇ πόλει ὧν ἐπεϑύμει" ἀλλὰ γὰρ μετα- 
βιβάζειν τὰς ἐπιϑυμίας, καὶ μὴ ἐπιτρέπειν, πεί- 
ϑοντὲς καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅϑεν ἔμελλον ἀμεί- 
γους ἔσεοϑαι οἵ πολῖται, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν τοὐ- 

τῶν διέφερον ἐκεῖνοι, ὅπερ μόνον ἔργον ἐστὶν ἀγα- 
ϑοῦ πολίτου" ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ ἀλ- 
λα πολλὰ τοιαῦτα καὶ ἐγὼ σοι ὁμολογῶ δεινοτέρους 
εἶναν ἐκείνους τούτων ἐκπορίζειν. Πρᾶγμα οὖν γε- 
λοῖον ποιοῦμεν ἐγώ τε καὶ σὺ ὃν τοῖς λόγοις. ἐν παν- 
τὶ γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεϑα, οὐδὲν παυόμεϑα 
εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφερόμενοι, καὶ ἀγνοοῦντες ἀλ- 

λήλων ὅ τι λέγομεν. ἐγὼ οὖν σε πολλάκις οἶμαι 
ὡμολογηκέναι καὶ ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττὴ αὕτη τις 
ἥ πραγματεία ἐστὶ καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν 
ψυχήν, καὶ ἡ μὲν ἑτέρα διακονικῇ ἔστιν, ἢ δυνα- 

τὸν εἶναι ἐκπορίζειν, ἐὰν μὲν πεινῇ τὰ σώματα ἡ μῶν, 
σιτία, ἐὰν δὲ διψῇ, ποτώ, ἐὰν δὲ ῥιγῷ, ἱμάτια, 
στρώματα, ὑποδήματα, ἄλλα ὧν ἔρχεται σώματα εἰς 
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ἐπιϑυμίαν᾽ καὶ ἐξεπίιηδές σον διὰ τῶν αὐτῶν 
εἰκόνων λέγω, ἵνα ῥᾷον καταμάϑῃς. τούτων γὰρ 
ποριστικὸν εἶναι, 1) κάπηλον ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ δη- 
μιουργόν του αὐτῶν τούτων, σιτοποιὸν ἢ ὀψοποιὸν 
ἢ ὕφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτοδεψόν, οὐδὲν ϑαυ- 
μαστόν ἐστιν, ὄντα τοιοῦτον, δόξαν καὶ αὑτῷ καὶ 
τοῖς ἀλλοις ϑεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ 
εἰδότι, ὅτι ἔστι τις παρὰ ταὗτας ἁπύσας τέχνη γυμ- 

γαστικὴ τε καὶ Ἰατρικὴ, ἣ δὴ τῷ ὄντι ἐστὲ σώματος 
ϑεραπεία, ἥνπερ καὶ προσήκει τούτων ἄρχειν πα- 

σῶν τῶν τεχνῶν, καὶ χρῆσϑαν τοῖς τούτων ἔργοις, 
διὰ τὸ εἰδέναι, ὅ τι τὸ χρηστὸν καὶ πονηρὸν τῶν σι- 
τίων ἢ ποτῶν ἐστιν εἰς ἀρετὴν σώματος, τὰς δ᾽ ἀλ- 
λας πάσας ταὗτας ἀγνοεῖν " διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν 

δουλοπρεπεὶς τε καὶ διακονικας καὶ ἀνελευϑέρους 

εἶναι περὶ σώματος πραγματείαν, τὰς ἄλλας τέχνας" 
τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ ἰατρικὴν γ κατὰ τὸ δίκαιον, 

δευποίνας εἶναι τούτων. ταυτὰ οὖν ταῦτα ὅτι ἐστὶ 

αἱ περὶ ψυχὴν, τοτὲ μέν μοι δοκεῖς μαν ϑάνειν, ὅτι 
λέγω, καὶ ὁμολογεῖς, ὡς εἰδὼς ὅ τι ἐγὼ λέγω" ἥκεις 

δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων, ὅτε ἄνϑρωποι καλοὶ κἀγα- 
οὶ γεγόνασι πολῖται “ν τῇ πόλει" καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ 
ἐρωτῶ, οἵτινες, δοκεῖς μοι ὁμοιοτάτους προτείνεσϑαν 
ἀνθρώπους περὶ τὰ πολιτικά, ὥςπερ ἂν εἰ περὶ τὰ 
γυμναστικὰ ἐμοῦ ἐρωτῶντος, οἵτινες ἀγαϑοὶ γεγόνα- 
σιν ἢ -ἰσὶ σωμάτων ϑεραπευταί. ἕλεγές μοι πάνυ 

σπουδάζων, ὅτι Θεαρίων ὃ ἀοτοκόπος, καὶ ἡέϑαιυτος ὃ 

τὴν ὀψοποιΐαν ξυγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν, καὶ Σἀ- 
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ραμβος ὃ κάπηλος, ὅτι οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγόνασι 

σωμάτων ϑεραπευταί, ὃ μὲν ἀρτοὺς ϑαυμαοτοὺς 

παρασκευάζων, ὁ δὲ ὄψον, ὃ δὲ οἶνον. ἸΤΧΧΙΨΥ. 
Ἴσως ἂν οὖν ἡγανάκτεις, εἴ, σοι ἔλεγον: εγώ, ὅτι, ἀν- 

ϑόοωπε, ἐπαΐεις οὐδὲν περὶ γυμναυτικῆ." διακόνους 
μοι λέγεις καὶ ἐπιϑυμιῶν παραυκευαστὰς ἀνϑρώ- 
που:, οὐκ παΐοντας καλὸν κἀγαϑὸν οὐδὲν περὶ αὖ- 
τῶν, οἵ, ἂν οὕτω τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχὺ- 
γαντὲς τὼ σώματα τῶν ἀνθρώπων, ἐπαινούμενοι ὑπ᾽ 
αὐτῶν, προσαπολλύουσιν αὐτῶν καὶ τὰς ἀρχαίας 
σάρκας" οἵ δ᾽ αὖ δι᾽ ἀπειρίαν οὐ τοὺς ἑσιτιῶντας 
αἰτιάσονται τῶν νόσων αἰτίους εἶναι καὶ τῆς ἄποβο- 

λῆς τῶν ἀρχαίων σαρκῶν, ἀλλ᾽, οἱ ἂν αὐτοῖς τύχωσι 
τότε παρόντες καὶ ξυμβουλεύοντὲές τι. ὅταν δὲ αὖ- 
τοῖς ἥκη ἢ τότε πλησμονὴ νόσον φέρουσα συχνῷ 
ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τοὐύ- 
τους αἰτιάσονται καὶ ψέξουσι, καὶ κακόν τι ποιή» 
σοῦσιν, ἂν οἷοί τ᾿ ὦσι" τοὺς δὲ προτέρους ἐκείνους 

καὶ αἰτίους τῶν κακῶν ἐγκωμιάσουσι. καὶ σὺ νῦν, 

ὦ Καλλίκλεις, ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάζῃ" ἐγκωμιά- 

ἕξεις ἀνθρώπους, οἵ τοιούτους εἱστιάκασιν εὐωχοῦν- 
τες ὧν ἐπεϑύμουν, καὶ φασι μεγάλην τὴν πόλιν πε- 
ποιηκέναι αὐτοὺς" ὅτι δὲ οἰδὲῖ καὶ ὕπουλός ἔστι δι 
ἐκείνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσϑάνονται" ἄνευ γὰρ 
σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης, λιμένων καὶ νεωρίων 
καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν εἐμ- 
πεπλήκασι τὴν πόλιν. ὅταν οὖν ἔλϑη ἡ καταβολὴ 
αὕτη τῆς ἀσϑενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονταν. 
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ξυμβούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περι- 
κλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν" σοῦ 
δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ. εὐλαβῇ, καὶ τοῦ ἐμοῦ 
ἑταίρου ᾿Αλκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἄρχαϊα προσαπολ- 
λύωσι πρὸς οἷς ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὄντων τῶν κα- 

κῶν, ἀλλ᾽ ἴσως ξυναυτίων. καίτοι ἔγωγε ἀνόητον 

πρᾶγμα καὶ νῦν δρῶ γιγνόμενον, καὶ ἀκούω τῶν 
σιχλαιῶν ἀνδρῶν πέρι. αἰσϑάνομαν γάρ, ὅταν ἢ πό- 
λις τινὰ τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν μεταχειρίξηται ὡς 
ἀδικοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ σχετλιοιϊζόντων ὡς δει- 
νὰ πάσχουσι) πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ τὴν πόλιν πεποιη- 
κότες. ἄρα ἀδίκως ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὁ τοὺὐ- 
τῶν λόγος; τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός ἐστι. προστάτης γὰρ 
πόλεως οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀδίκως ἀπόλοιτο ὕπ᾽ αὐτῆς 

τῆς πόλεως, ἧς προστατεῖ. πινδυγεύει γὰρ ταυτὸν εἶ- 
γαιν 2) ὅσου τε πολιτικοὶ -προςποιοῦνται εἰναι, καὶ ὅσον 
σοφισταί. καὶ 2:8 οἵ σοφισταί, τἄλλα σοφοὶ ὄντες, 

τοῦτο ἄτοπον ἐργάζονται πρᾶγμα" φάσκοντες γὰφ 
ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι, πολλάκις κατηγοροῦσι τῶν 
μαϑητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτοὺς, τοὑςτε μισϑοὺς 
ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν οὖκ ἀποδιδόντες, εὖ 
παϑόντες ὑπ᾽ αὐτῶν" καὶ τούτου τοῦ λόγου τέ ἂν 
ἀλογώτερον εἴη πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγαϑοὺς καὶ 
δικαίους γενομένους, εξαιρεϑέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ 

τοῦ διδασκάλου, σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν 
τούτῳ ὃ οὐκ ἔχουσιν; οὗ δοκεῖ σου τοῦτο ἄτοπον 
εἶναι, ὦ ἑταῖρε; ὡς ἀληϑῶς δημηγορεῖν μὲ ἡνάγ» 
κασας, ὦ ΜΚαλλέκλεις, οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνασϑαι. 
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ΤΧΧΥ. Κα... Σὺ δ᾽ οὐκ ἂν οἱός τ᾽ εἴης λέγειν, εἶ 
" , 9 Υ 2, ! Σ "Ὁ -»" 

μὴ τίς σοῦ ἀποκρίγοεῖο. «22. Βοικὰ γε) νῦν γοῦν 
᾿ - ᾿ 3 ΓΝ 

συχνοὺς τείνγω τῶν λόγων, ἐπειδὴ μοι οὐκ ἐϑέλεις 
ἀποκρίνασϑαιν. ἀλλ᾽, ὠ᾿᾽ γαϑέ, εἰπὲ πρὸς Φιλίου, οὐ 

δοκεῖ σοι ἄλογον εἶναι, ἀγαϑὸν φάσκοντα πεποιη- 
᾿ ι ᾿ ' [ ξ΄.) Ὁ ὦ ὃν Ὁ 

 Ἀέργαν τινα, μέμφεσθαι τούτῳ, ὁτι ὑῳ ἑαυτοῦ ἀγὰ- 
Π Φ΄΄ 2 2 

ϑὸς γεγονὼς τξ καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἔστιν; ΚΑΙΑ͂. 
Ἐμοιγε δοκεῖ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόν- 

των τῶν φασχόντων παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρε-- 

τὴν; ΚΑΑ. Ἔγωγε' ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνϑρώπων 
πέρι οὐδενὸς ἀξίων; ΣΏ. Τί δ᾽ ἂν περὶ ἐκείνων λέ- 
γοις, οἵ φάσκοντες προεστάναι τῆς πόλεως, καὶ ἐπι- 

ν . ε ᾿ 37 Ρ ᾿Ξ" πὸ 
μελεῖσϑαι ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται, πάλιν αὐτῆς κατ- 

ηγοροῦσιν, ὅταν τὐχωσιν, ὡς πογηροτάτης ; οἴεν τὸ 
διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταυτόν, ὦ μακάριε, ἐστὲ 
σοφιστὴς καὶ δήτωρ, ἢ ἐγγὺς τι καὶ παραπλήσιον, 
« ) ν᾿. ΠῚ - ἅ ᾿ 3 77 

ὥςπερ ἐγὼ ὅλεγον πρὸς Πῶλον" σὺ δὲ δι᾽ ἀγνοιαν 
τὸ μὲν πάγκαλόν τι οἴει εἰναι, τὴν ῥητορικὴν, τοῦ 
δὲ καταφρονεῖς. τὴ δὲ ἀληϑείᾳ καλλιόν ἐστι σοφιστι- ᾿ ᾿ 
κὴὺὴ ῥητορικῆς) ὅσῳπερ νομοϑετικὴ δικαστικῆς, παὶ 

Ὡ. ΩΝ ν ,ἷ ΟΣ (ὰ -ο 

γυμναστικὴ ιατρικῆς. μόνοις δ᾽ ἔγωγε καὶ ᾧμην τοῖς 
δημηγόροις τὸ καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐγχωρεῖν μέμφε- 

σϑαι τούτῳ τῷ πράγματι, ὃ αὐτοὶ παιδεύουσιν, ὡς 
») 2 - ΠΗ - 

πονηρόν ἔστιν εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα 
Ἂν 1 -“ »οηὉὋ , 2ς. Υ͂ 7 

καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν», ὅτι οὐδὲν ὠφελήκασιν, οἷς 
3 - ’ 

φασιν ὠφελεῖν. οὐχ οὕτως ἔχει; ΚΑ... Πάνυ γε. 
ΣΏ,.. Καὶ προέσϑαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 

ἂν ε Ε [4 μισϑοῦ, ὡς τὸ εἰκό;, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ 
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ἀληϑὴ ἔλεγον. ἄλλη» μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὔεργε- 
τη ες, οἵον τυχὺς γενόμενος διὰ παϊδοτρίβην, ἴσως 
ἂν ἀποστερήσε!ε τὴν χάριν, εἰ πρόοιτο αὐτῷ ὃ παι- 
δοτρίβης, καὶ μὴ ξυνϑέμινος αὐτῷ μισθόν, δτιμά- 
λιστα ἅμα μεταδιδοὺ. τοῦ τάχους, λαμβάνοι τὸ ἀρ- 
γύριον" οὐ γὰρ τῇ βραδυτῆτι, οἶμαι, ἀδικοῦσιν οὗ 
ἄνθριυποι, ἀλλ᾽ ἀδικίᾳ" ἢ γάρ; ΚΑΔ4 Ναΐ. ΣΏ. 
Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, οὐὖ- 
δὲν δεινὸν αὐτῷ, μήποτε ἀδικηϑῆ, ἀλλὰ μοόγῳ ἄσφα- 
λὲς ταύτην τὴν εὐεργεσίαν. προέσϑαι, δίσιερ τῷ ὄντι 
δύναιτό τις ἀγαϑοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτω; ΚΑ... Φη- 
μἷ. ΤΙΧΧΥΙ. ΣΩ. Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς 

μὲν ἄλλας ξιυμβουλὰς ξυμιβουλεύειν "λαμβάνοντα 
ἀργύριον, οἷον οἰκοδομίας πέρι ἢ τῶν ἄλλων τε- 

χνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. Κὶ 114. Ἐοικὲ γε. ΣΙ. Περὶ δὲ 
γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ ἂν τις τρόπον ὡς βέλ- 

τιστος εἴη, καὶ ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοίη ἢ 
πόλιν, αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι ξυμβουλεύειν, 
ἐὰν μὴ τις αὐτῷ ἀργύριον διδῷ" ἢ γάρ; ΚΑ Λ. Ναί. 
ΣΟ. 4ἢλον γὰρ ὅτι τοῦτο αἵτιόν ἔστιν» ὅτι μόνη 
αὕτη τῶν εὐεργεσιῶν τὸν εὖ παϑόντα ἐπιϑυμεῖν 
στοιεῖ ἀντευποιεῖν" ὥςτε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶ - 
ναι, εἰ ὃ εὖ ποιήσας ταὑτην τὴν εὐεργεσίαν ἄντευ- 
πείσεται" εἰ δὲ μὴ, οὔ. ἔστι ταῦτα οὕτως ἕχοντα; 
Κ44.Ἔστιν. Σ.Ω. Ἐπὶ ποτέραν οὖν μὲ παρακαλεῖς 

τὴν θεραπείαν τῆς πόλεως, διόρισόν μοι, τὴν τοῦ 
διαμάχεσθαι ᾿4ϑηναίοις ὅπως ὡς βέλτιστοι Ξ΄ ονται, 
ὡς ἰατρόν, “ἢ ὡς διακονήσοντα καὶ πρὸς χάριν ὄμυ- 



4. ὃ, α. ἃ, αΟ ΚΟ ΙΆ5. Δ1 

λήσοντα; τἀληθῆ μοι εἰπέ, Καλλίκλεις, δίπαιος γὰρ 
εἰ ὥςπερ ἤρξω παρῥησιάξεσϑαι πρὸς ἐμέ, διατελεῖν 
ἃ γνοεὶς λέγων. καὶ νῦν εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. ΚΑΑ. 
“έγω τοίνυν, ὅτι ὡς διακονήσοντα. ΖΣΏ. Κολακεὺύ- 

σΌνγτα ἄρα με; ὦ γενναιότατε, παρακαλεῖς. ΚΑ“. 

Εἴ σοι ισόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σώκρατες" ὡς εἶ 
μὴ ταῦτά γε ποιήσεις »τ' Σμ. Μὴ εἴπῃς ὃ πολλάκις 

ἑ εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ με ὁ βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ 
καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅτι πονηρός γε ὧν ἀγαϑὸν ὄντα" μηδ᾽, 
ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα μὴ αὖ [καὶ] ἐγὼ εἴπω, 
ὅτι, ἀλλ᾽ ἀφελόμενος οὐχ ἕξει, ὃ τι χφήσεται αὐτοῖς, 

ἀλλ᾽ ὥςπερ μὲ ἀδίχως ἀφείλετο, οὕτω καὶ λαβὼν 

ἀδίκως χρήσεται" εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς" εἰ δὲ α΄ 
β σχρῶς, κακῶς. ΤΙΧΧΥΤΙ. Κα. “Ὥς μοι δοκεῖς, ὦ 

Σώκρατες, πιστεύεις μηδ᾽ ἂν ἕν τούτων παϑεῖν, ὡς 
οἰκῶν ἐκποδών, καὶ οὐκ ἂν εἰσαχϑεὶς εἰς δικαστή- 
ριον ὗ ὑπὸ πάνυ ἴσως μοχϑηροῦ ἀνθρώπου καὶ φαύ- 
λους. ΣΩ.᾿ Ανόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλίκλεις, ὡς ἀλη- 

᾿ϑῶς, εἶ μὴ οἴομαι ἕν κῆδε τῇ πόλει ὁντινοῦν ἂν ὅ τι 
ἄν τύχοι, τοῦτο παϑεϊν. τόδε μέντοι εὖ οἱδ᾽ ὅτι,» ἐάν- 
σερ εἰσίω εἰς δικαστήριον περὲ τούτων τινὸς κινδυνεύων 
ὃ σὺ λέγεις, πονηρός τις με ἔσταν ὃ εἰσάγων" οὐδεὶς 
γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ ἀδικοῦντ᾽ ὄνϑρωπον εἰσάγοι" καὶ 
οὐδὲν γε ἄτοπον εἰ ἀποϑάνοιμι. βούλει σοι εἴπω 
ιότι ταῦτα προςδοχῶ ; ΚΑ... Πάνυ γε. ΣΏ. Οἶμαι 

μετ᾽ ὀλίγων ᾿4ϑηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχει- 
ρεὲν τῇ ὡς ἀληϑῶς πολιτικῇ τέχνῃ, καὶ πράττειν τὰ 
πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν. ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων 

Ῥιλυ. ΟΡ. ΤΟΜ. ΠῚ, Η 
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τοὺς λόγους οὺς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλ-: 
τιστον, οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν 
ἃ σὺ νῦν παραινεῖς, τὸ κομψὼ ταῦτα , οὐχ ἕξω ὅ 

’ 9 - [ 

τι λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ὃ αὐτὸς δέ μοι ἥκει λό- 
γος, ὅντεερ πρὸς Πῶλον ἕλεγον" πρινοῦμαι γὰρ, ὡς ἐν 

5 

παιδίοις Ἰατρὸς ἂν χρίνοιτο, κατηγοροῦντος ὄψο- 
- ον 3 »“΄ὉὋ -»“"“"7» ΒΗ 

ποιοῦ. σκόπει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο ὃ τοιοῦτος ἂν- 

ϑρωπος ἕν τούτοις ληφϑείς, εἰ αὐτοῦ κατηγοροὶ τις 
λέγων, ὅτι, ὦ παῖδες, πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε εἴρ- 
γασται ἀνὴρ καὶ αὐτούς, καὶ τοὺς νεωτάτους ὑμῶν 
διαφϑείρει, τέμνων τὸ καὶ κάων καὶ ἐσχναίνων καὶ 
πγίγων ἀπορεῖν ποιεῖ, πικρότατα πόματα διδοὺς 
καὶ πεινῆν καὶ διψῆν ἀναγκάζων, οὐχ ὥςπερ ἐγὼ 
πολλὰ καὶ ἡδέα καὶ παντοδαπὰ εὐώχουν» ὑμᾶς" τί ἂν 
οἴει ἔν τούτῳ τῷ κοκῷ ἀποληφϑέντα ἑατρὸν ἔχειν εἰ- 
πεῖν ; ἢ εἰ εἴποι τὴν ἀλήϑειαν, ὅτι ταῦτα πάντα ἐγὼ 
ἐποίουν, ὦ παῖδες, ὑγιεινῶς, ὅπύσον οἴει ἂν ἀνα-- 
βοῆσοιν τοὺς τοιούτους δικαστάς; οὐ μέγα; ΚΑ44. 

Ἴσως οἴεσϑαΐ γε χρή. Σ.Ώ.. Οὐκοῦν οἴευ ἐν πάσῃ ἅπο- 
ρίᾳ ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι ὃ τι χρὴ εἰπεῖν; ΚΑ,Α. Πάνυ 
γε. ἘΧΧΥΠΊΙ. ΣΩ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα 
τυ πᾶϑος πάϑοιμι ἂν εἰσελϑὼν εἰς δικαστήριον. 
οὔτε γὰρ ἡδονάς, ἃς ἐχπεπόρικα, ἑ ἕξῳ αὐτοῖς λέγειν, 
ἃς οὗτοι εὐεργεσίας καὶ ὠφελείας »ομίζουσιν, ἐγὼ 

δὲ οὔτε τοὺς πορίξοντας ζηλῶ, οὔτε οἷς πορίξεται " 

ἐάν τὲ τίς με ἢ νεωτέρους φῇ διαφϑείρειν, ἀπορεῖν 

ποιοῦντοι, ἢ τοὺς πρεεοβυτέρους κατηγορεῖν, λέγοντ, 
τὰ πιεροὺς λόγους ἢ ἰδίᾳ 1) δημοσίᾳ, οὔτε τὸ ἀληϑὲς 
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ἕξω εἰπεῖν, ὅτι δικαίως πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω καὶ 
πράττω τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
οὔτε ἄλλο οὐδέν: ὥςτε ἴσως, ὅ τι ἂν τύχω, τοῦτο πεί- 
σομαι. ΚΑΔΖ. δοκεῖ οὖν σοι, ὦ Σώκρατες; καλῶς 

ἔχειν ἄνϑρωπος ἐν πόλει οὕτω διακείμενος, καὶ ἀδύ- 

νατος ὧν ξαυτῷ' βοηϑεῖν; ΣῺ.. Εἰ ἐκεῖνό γε ἐν αὐτῷ 
ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, ὃ σὺ πολλάκις ὡμολόγησας, 

εἰ βεβοηϑηκὼς εἴη αὑτῷ, μήτε περὶ. ἀνθρώπους 
μήτε περὶ ϑεοὺς ἄδικον μηδὲν μὴτε εἰρηκὼς μὴτξε 
εἰργασμένος. αὕτη γάρ τις βοήϑεια ἑαυτῷ πολλάκις 
ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐμέ τις 

, ξξελέγχου ταύτην τὴν βοήϑειαν ἀδύνατον ὄντα ἐμαυ- 
β τῷ καὶ ἄλλῳ βοηϑεῖν, αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἕν πολ- 
| λοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις ἐξελεγχόμενος, καὶ μόγος ὑπὸ μό- 

γου, καὶ εἰ διὰ ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἀποϑνήσκοι- 
μι, ἀγανακτοίην ἄν" εἰ δὲ κολακικῆς ῥητορικῆς ἐνγ- 
᾿δεέᾳ τελευτῴην ἔγωγε, εὖ οἶδα ὅτι δᾳδίως ἴδοις ἄν με 
᾽ ' φέροντα τὸν θάνατον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀποϑγνήσκειν 
οὐδεὶς φοβεῖται, ὅςτις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός τε καὶ 

᾿ἄγανδρός ἔστι" τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται. πολλῶν γὰρ 
ἀδικημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς ἅδου ἀφικέσϑαι, 
πάντων ἔσχατον κακῶν ἔστιν. εἰ δὲ βούλει, σοὶ ἐγώ 
ὡς τοῦτο οὕτως ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. ΚΑΛ. 
᾿Αλλ᾽ ἐπειδήπερ καὶ τἄλλα ἐπέρανας, καὶ τοῦτο πιό- 
' ραγον. ΧΧΙΧ, ΣΩ. Ἄκουε δή, φασέ, μάλα καλοῦ 
λόγου, ὃν σὺ μὲν ἡγήσῃ μῦϑον, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἐγὼ 
δὲ λόγον. ὡς ἀληϑῆὴ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέα 
γειν, ὥςπερ γὰρ Ὅμηρος λέγει, διενείμαντο τὴν ἀρ- 

2 

β 
Ι 
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ς χὴν ὃ Ζεὺς καὶ ὃ Ποσειδὼν καὶ ὃ Πλούτων, ἐπειδὴ 
παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλοβον, ἣν οὖν γόμος δδε περὶ 

ἀνϑοώπων ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ γῦν ἔτι ἐστὶν ἐν 
ϑεοῖς, τῶν ἀνϑροώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον διελ- 
ϑόντα καὶ δυίως, ἐπειδὰν τελευτήση, εἰς μακάρων 

γήσους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἐκτὸς 

κακῶν, τὸν δὲ ἀδίκως καὶ ἀϑέως, εἰς τὸ τῆς δίκης 
τὲ καὶ τίσεως δεσμωτήριον, ὃ δὴ τάρταρον καλοῦσιν, 
ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἔτι νεω- 
στὶ τοῦ Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος, ζῶντες ἦσαν ζών»- 

των, ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάζοντες ἣ μέλλοιεν τελευτᾷν. 

κακῶς οὖν αἵ δίκαι ἐκρίνοντο. ὅ τε οὖν Πλούτων καὶ 

οἵ ἐπιμεληταὶ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς 
τὸν Δία, ὅτι φοιτῷέν σφιν ἀνϑρωποι ξκατέρωσε ἀνά- 
ξιοι. εἶπεν οὖν ὃ Ζεὺς, .4λλ᾽ ἐγώ, ἔφη. παύσω τοῦ- 
το γιγγόμενον. νῦν μὲν γὸὺρ κακῶς αἵ δίκαι δικά- 
ζονται" ἀμπεχόμενοι γὰρ, ἕφη, οἵ κρινόμενοι κρί-- 
γονται" ζῶντες γὰρ κρίνονται. πολλοὶ οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, 

ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες, ἡμφιεσμένοι εἰσὶ σώματά 
τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καὶ ἐπειδὼν ῇ κρέ- 
σις ἢ; ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάφτυρες; μαρτυρὴ“- 
σοντες ὡς δικαίως βεβιώκασιν. οἵ οὖν δικασταὶ ὑπό 
τε τοὕὑτων ἐκπλήττονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχό- 
μένοι δικάζουσι) πρὸ τῆς ψυχῆς τῆς αὑτῶν ὀφϑαλ-" 
μοὺς τι καὶ ὦτα καὶ ὅλον τὸ σῶμα προκεκαλυμμένοι.. 
ταῦτα δὴ αὐτοῖς πάντα ἐπίπροσϑεν γίγνεται, καὶ 
τὰ αὐτῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. πρῶ-᾿ 
τον μὲν οὖν, ἔφη, πανστέον ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς 
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τὸν θάνατον" νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ 
δὴ εἴρηται τῷ Ππρομηϑεῖ, ὅπως ἂν παύσῃ αὐτὸ [αὖ- 
τῶν.] ἔπειτα γυμνοὺς κριτέον ἁπάντων τοὐτωνγν" τε- 

ϑὥνεῦτας γὰρ δεῖ κρίνεσϑαι. καὶ τὸν κριτὴν δεῖ γυ- 
μεὸν εἶναι, τεϑγνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυ- 
χὴν ϑεωροῦντα ἐβαέφηης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρη- 
μον πάντων τῶν ἕ δηγγεῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς 
γῆς πάντα, ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρίσις ἤ. 

ἐγὼ μὲν οὖν, ταῦτα ἐγγωκὼς πρότερος ἢ ὑμεῖς, ἐποιη-: 
σώμην δικαυτὰς υἱεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἐκ τῆς Ασίας, 

Δμιίνω τὲ καὶ Ῥαδάμανθυν, ἕνα δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, 
Αἰακόν. οὗτοι οὖν ἐπειδὰν τελευτήσωσι, δικάσου- 

σιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν τῇ τριόδῳ, ἐξ ἧς φέρετον τὼ 
ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἢ δ᾽ εἰς τάρταρον" 

καὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς Ασίας Ραδάμανϑυς κρινεῖ, τοὺς 

δὲ ἐκ τῆς ᾿ὐρώπης Αἰακός" Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα δώ- 
σῷ, ἐπιδιακρένειν , ἑξῶν ἀπορῆτον τι τὼ ἑτέρω, ἵνα 

ὡς μάν ἢ κρίσις ἢ περὶ τῆς πιρρειριᾷ τοῖς ἀγ- 
ϑρώποις. ΕΧΧΧ. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ᾧ Καλλίχλεις, ἃ 
ἐγὼ ἀκηκοὼς πιστεύω ἀληϑὴ εἶναι, καὶ ἐκ τούτων 

τῶν λόγων τοιόνδε τι λογίζομαι ξυμβαίνειν" ὃ ϑάνα- 
τος τυγχάνει ὦν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν 
πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψιχῆς καὶ τοῦ σώματος, 
ἀπ᾿ ἀλλήλοιν. ἐπειδὰν δὲ διαλυϑῆτον ἃ ἄρα ἀπ᾽ ἀλ- 
λήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον. αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν 
τὴν αὑτοῦ, ἥνπερ καὶ ὅτε ἔζη ὃ ἄνϑρωπος; τό τε 
σῶμα τὴν φύσιν τὴν αὑτοῦ καὶ τὰ ϑεραπεύματα 
καὶ τὰ παϑήματα, ἔνδηλα πάντα, οἷον, εἴ τινος μέγα 
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ἣν τὸ σῶμα φύσει ἢ) τροφῇ ἢ ἀμφότερα ζῶντος, τού- 
του, καὶ ἐπειδὰν ἀποϑάνῃ, ὃ νεκρὸς μέγας, καὶ εἶ 
παχύς ; παχὺς καὶ ἀποθανόντος, καὶ τἄλλα οὕτω" 
καὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾷν, κομήτης τούτου καὶ ὃ 
γεκρός" μαστιγίας αὖ εἴ τις ἣν» ̓ καὶ ἴχνη εἶχε τῶν 
πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπὸ μαστίγων ἢ ἃλ- 
λων τραυμάτων ζῶν, καὶ τεϑνεῶτος τὸ σῶμα ἔστιν 

ἰδεῖν ταῦτα ἔχον" κατεαγότα εἴ του ἣν μέλη ἢ διε- 
στραμμένα ζῶντος, καὶ τεϑνεῶτος ταῦτα ἔνδηλα. ἑγὶ 
δὲ λόχῳ, οἷος εἶναι παρεσκεύαστο τὸ σῶμα ζῶν, ἔν- 
δηλα ταῦτα καὶ τελευτήσαντος ἢ πάντα ἢ τὰ πολλὰ 
ἐπί τινὰ χρόνον. ταυτὸν δή μοι δοκεῖ τοῦτ᾽ ἄρα καὶ 
περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι, ὦ Καλλίκλεις " ἔνδηλα πάντα 
ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῆ; ἐπειδὰν γυμνωϑῇ τοῦ σώματος, 
τά τε τῆς φύσεως καὶ τὸ παϑήματα, ἃ διὰ τὴν ἐπι- 
τήδευσιν ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἔν τῇ ψυχῇ ὃ ἂν- 
ϑρωπος. ἐπειδὰν οὖν ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν, 
οἱ μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας παρὰ τὸν Ραδάμανϑυν, ὃ “Ῥα- 

δάμανθυς ἐκείνους ἐπιστήσας, ϑεᾶταν ἑκάστου τὴν 
ψιχὴν, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἐστίν, ἀλλὰ πολλάκις τοῦ με- 
γάλου βασιλέως ἐπιλαβόμενος, ἢ ἄλλου ὅτουοῦν βα- 
σιλέως ἢ δυνάστου, κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς ψυ»- 
χῆς, ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν τνβάνᾳ ὑπὸ 
ἐπιορκιῶν καὶ ἀδικίας, ἃ ἑχάστῳ ἡ πρᾶξις αὐτοῦ 
ἐξωμόρξατο εἰς τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ 

ψεύδους καὶ ἀλαζονείας, καὶ οὐδὲν εὐθὺ, διὰ τὸ 
τις 32 ᾿ 

ἄνευ ἀληϑείας τετράφϑαι, καὶ ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυτ 
ἈΠ ὙΟ 9 , “ , Φ 

φῆς καὶ ὕβρεως καὶ ἀκρασίας τῶν πράξεων ἄξυμμε:- 
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τρίας τε καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴν εἶδεν. 
ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέπεμψεν εὐθὺ τῆς φρου- 
ρἃς, οἵ μέλλει ἐλϑοῦσα ἀνατλῆναι τὰ προσήκοντα 
πάϑη. ΤΙΧΧΧΙ,. Προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ 
ὄνει, ὑπ᾽ ἄλλου ὀρϑῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι 
γίγνεσθαι καὶ ὀνένασϑαι, ἢ παράδειγμά τι τοῖς αλ- 
λοις γίγνεσϑαν, ἵνα ἄλλοι δρῶντες πάσχοντα, ἃ ἂν 
πάσχῃ, φοβούμενοι βελτίους γίγνωνται. εἰσὲ δὲ οἵὗ 
μὲν ὠφελούμενοΐἑ τε καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ ϑεῶν τε 
καὶ ἀνϑρώπων οὗτοι, οἱ ἂν ἰάσιμα ἁμαρτήματα 

ἁμάρτωσιν" ὅμως δὲ δι᾽ ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίγνε- 
ται αὐτοῖς ἡ ὠφέλεια καὶ ἐνϑάδε καὶ ἐν ἅδου" οὐ γὰρ 
οἷόν τε ἄλλως ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. οἵ δ᾽ ἂν τὰ 

ἔσχατα ἀδικήσωσι, καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνία- 
τοῦ γένωνται» ἐκ τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, 
καὶ οὗτον αὐτοὶ μὲν οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε 
ἀνίατον ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται, οἵ τούτους δρῶ»- 
τες διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα 
καὶ φοβερώτατα πάϑη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, 
ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἕν ἄδου ἐν 
τῷ δεσμωτηρίῳ; τοὶς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις 
ϑεάματα καὶ »γουϑετήματα. ὧν ἐγώ φημι ἕνα καὶ 
᾿Αρχέλαον ἔσεσϑαι, εἰ ἀλ ηϑῆ λέγει πῶλος, καὶ ἄλλον, 
ὕςτις ἂν τοιοῦτος τύραννος ἢ οἶμαι δὲ καὶ τοὺς ποῖ- 

λοὺς εἶναι τούτων τῶν παραδειγμάτων τοὺς ἔκ τυ- 
ράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πό-“ 
λεων πραξάντων γεγονότας. οὗτοι γάρ, διὰ τὴν ἐξ- 
φυσίαν, μέγιστα καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα ἅμαρ"» 
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΄“-- ὅτ , ἐν 

τάνουσι. μαρτυρεὶ δὲ τούτοις καὶ Ὅμηρος. βασιλέας 
᾿ ᾿ πᾷ νυ, ΄ 3 ι 

γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος πεποίηκε τοὺς ἔν ὕδου τὸν 
5... ΄ ᾿ Π 3 Ι - 

ἀεῦ χρόνον τιμωρουμένους, Τάνταλον καὶ Σίσυφον 

“καὶ Τιτυόν" Θερσέτην δέ, καὶ εἴ, τις ἄλλος πονηρὸς 
ἣν ἰδιώτης, οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλαις τιμωρίαις ξὺυν- 

ἐχόμενον, ὡς ἀνίατον" οὐ γὰρ, ΡΟΝΙ ἐξὴν αὐτῷ" 
διὸ καὶ εὐδαιμονέστερος ἢν ἢ οἷς ἐξὴν. ἀλλὰ γάρ, ὦ 

Καλλίκλεις, ἐκ τῶν δυναμένων εἰσὶ καὶ οὗ σφόδρα 
πονηροὶ γιγνόμενοι ἄνϑρωποι. οὐδὲν μὴν κωλύει 
καὶ ἐν τούτοις ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἐγγίγνεσϑαι, καὶ σφό 
ρα γε ἄξιον ἄγασϑαι τῶν γβυβόμαι χαλεπὸν γάρ, 
ὦ Ἱαλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον, ἔν μεγάλῃ 

ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως διαβιῶναι" 
ὀλίγου δὲ γίγνονται οἵ τοιοῦτοι. ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ 
ἄλλοϑι γεγόνασιν, οἶμαι δὲ καὶ ἔσονται καλοὶ κἀγα- 
ϑοὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν τοῦ δικαίως διαχειρίξειν ἃ 
ἄν τις ἐπιτρέπῃ" εἷς δὲ καὶ πάνυ ἐλλόγιμος γέγονε 
καὶ εἰς τοὺς ἄλλους “Ελληνας, ᾿Αριστείδης ὃ. Τυσεμάχου" 
οἱ δὲ πολλοί, ὦ. ἄριστε, κακοὶ γίγνονται τῶν δυνα“ 
στῶν. ΤΙ ΙΧΧΧΙΠ. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὃ “Ραδά- 
μαγνϑυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ 
αὐτοῦ οὐκ οἷδεν οὐδέν, οὐϑ᾽ δοτις οὔϑ᾽ ὧν τινων, 

ὅτι δὲ πονηρός τις" καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν 

εἰς τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, ἕάν τε ἰάσιμος ἐών 
τὲ ἀνίατος δοκῇ εἶναι " ὃ δὲ, ἐκεῖσε ἀφικόμενος, τὰ 
προσήκοντα πάσχει. ἑνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰσιδὼν ὅσίως 
βιβιωκυΐαν καὶ μετ᾽ ἀληϑείας ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ὅλ- 
λου τινὸς ψυχὴν, μάλιστα μὲν, ἔγωγε φημέ, ὦ Καλλέ- 
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ὶ ὦ Ξ 

κλεις, φιλοσόφου, τὰ αὑτοῦ πράξαντος, καὶ οὐ πο- 
2 ω Σ 

λυπραγμονήσαντος ἕν τῷ βίῳ, ἠγάσϑη τε ᾿καὶ εἰς 
μακάρων γήσους ἀπέπεμψε. ταυτὰ δὲ ταῦτα καὶ ὃ 
Αἰακό:. ἑκάτερος δὲ τούτων ῥάβδον ἔχων δικάζει" 

Ξ -᾽ 323» - 

δὲ Πίνως ἐπισκοπῶν κάϑηταν μόνος, ἔχων χρυσοῦν 
ο «“ ) ; ες ͵ δον Ψρ δ ἢ 

σκῆπτρον, ὥς φησιν Οδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν 
Χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέκυσιν. 
Ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων 

πέπεισμαι; καὶ σκοπῶ, ὅπως ἀποφανοῦμαι τῷ χριτῇ 
ὡς ὑγιεστάτην ἔχων τὴν ψυχὴν. χαΐρειν οὖν ξάσας 
τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων, τὴν ἀλήϑειαν 

σκοπῶν, πειράσομαι τῷ ὄντι ὡς ἂν δύνωμαι βέλτι- 
στος ὧν καὶ ζῆν, καὶ ἐπειδὼν ἀποϑνήσκω, ἀποϑνή- 
σκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας ἀνϑρώ- 

πους, καϑόσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιπαρακα- 
λῶ ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ὃν 
ϑὲ 9 ᾽ ’ Ὁ Ε ᾿ 3 , Ε. Ρ 

ἐγώ φημι ἀντὶ πάντων τῶν ἐνϑάδε ἀγώνων εἶναν" 
καὶ ὀγειδίξζω σοι, ὅτι οὖχ οἷός τ᾿ ἔσῃ σαυτῷ βοηϑῆ- 
σαι, ὅταν ἢ δίκη σοι ἢ καὶ ἡ κρίσις, ἣν νῦν δὴ ἐγὼ 
ἔλεγον, ἀλλὰ ἐλϑὼν παρὰ τὸν δικαστὴν τὸν τῆς Α{- 
γίνης υἱόν, ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ, χασμήσῃ 
καιὶὶ ἰλιγγιάσεις οὐδὲν ἧττον, ἢ ἐγὼ ἐνθάδε, σὺ ἐκεῖ, 

καί σὲ ἴσως τυπτήσει τις ἐπὶ κόῤῥης ἀτίμως καὶ 

πάντως προπηλακιεῖ. τάχα δ᾽ οὖν ταῦτα μῦϑὸός σου 
δοχεῖ λέγεσθαι, ὥςπερ γραός, καὶ καταφρονεῖς αὖ- 
τῶν: καὶ οὐδέν γ᾽ ἂν ϑαυμαστὸν ἣν καταφρονεῖν 

τούτων, εἴ πὴ ζητοῦντες εἴχομεν αὐτῶν βελτίω καὶ 
Φ [ ε .ᾧ - ἊΝ 2. - ὯΔ. ᾿ ἀληϑέστερα εὑρεῖν γῦν δὲ δρῆς, ὅτι τρεῖς ὄντες ὑμεῖς, 
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οἵπερ σοφιτατοί ἐστε τῶν νῦν Ελλήνων; σὺ τε καὶ 
Πῶλος καὶ 1 ργίας, οὖκ ἔχετε ἀποδεῖξαι ὡς δεῖ ἀλ- 

λον τινα βίον ζὴν ἢ τοῦτον, ὅςπερ καὶ ἐκεῖσε φαΐνε» 
ταν ξυμφέρων" ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις, τῶν ἄλ-- 
λων ἐλεγχομένων, μόνος οὗτος ἠρεμεῖ ὃ λόγος, ὡς 
εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι, 
καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον, οὐ, τὸ δοκεῖν 
εἶναι ἀγαϑόν, ἀλλὰ τὸ εἶναι; καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσία" 
ἐὰν δέ τις κατά τι κακὸς γίγνηται; κολαστέος ἐστί. 

καὶ τοῦτο δεύτερον ἀγαϑὸν μετὰ τὸ εἶναν δίκαιον, 

τὸ γίγνεσθαι, καὶ κολαζόμενον διδόναν δίκην" καὶ 
πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ 
«σοὺς ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους καὶ περὶ πολλούς, 

φευκτέον, καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον ἐπὶ τὸ δὲ- 
καιον ἀξὶ καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ΤΙ ΧΧΧΙΠ, 
᾿Εμοὶ μὲν οὖν πεεϑόμενος ἀκολούϑησον ἐνταῦϑα; 

οἱ ἀφικόμενος εὐδαιμονήσεις καὶ ζῶν καὶ τελευτὴπ 
σὰς ὡς ὃ λόγος σημαίνει, καὶ ξασόν τινὰ σοῦ κα- 

ταφρονῆθαι, ὡς ἀνοήτου, καὶ προπηλακίσαι ξὰν βού- 
ληται, καὶ, ναὶ μὰ Δία, σὺ γε ϑαῤῥῶν πατάξαι τὴν 
ἄτιμον ταὑτην πληγήν' οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσῃ, ἐὰν 
τῷ ὄντι ἢς καλὸς κἀγαϑός, ἀσκῶν ἀρετὴν" κἄπειτα οὕ- 

- 2 γ Υ 5», ,, Ἃ - »οὦὦ΄ν 3 

τω κοινῇ ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, εἂν δοκῇ χρῆναι, ἐπι-᾿ 
, ως “-- ἤ -“ο“Ἵ 27 ῷῷ ΦἝ ἰὼ 

ϑησόμεϑα τοῖς πολιτικοῖς, ἤ, ὅποῖον ἂν τι δοκῇ ἡμῖν, 

τὖτε βουλευσόμεθα : βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι ἢ 

γῦν. αἰσχρὸν γάρ, ἕ ἔχοντάς 78 ὡς νῦν φαινόμεθα ἔχειν, 

ἔπειτα νεανιεύεσθαι ὥς τι ὄντας, οἷς οὐδέποτε ταῦ- 

τὰ δοκεῖ περὶ τῶν αὐτῶν, καὶ ταῦτα, περὶ τῶν μεγί: 



6, σαΟἈΚΟΙΔ 5. ,Σ οὗ 

στῶν" εἰς τοσοῦτον ἥκομεν ἀπαιδευσίας. ὥςπερ οὖν 
ἡ Ἰγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεϑα τῷ γὺν παραφανέντι; 
ὃς ἡμῖν σημαίνει, ὅτι οὗτος ὃ τρόπος ἄριστος τοῦ 

βίου, τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦν- 
- 
᾽ Π “Ὁ ΦΘ 

τας καὶ ζὴν καὶ τεϑνάναι. τούτῳ οὖν ἕπώμεϑα, 
, ΕΥ .“ δῳὺ " 

καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν, μὴ ἐκείνῳ, ᾧ σὺ πι-- 
. . 

" 

Υ , ΕῚ . ᾿ αλ ὦ 2, [ ᾽ δ ᾿ »- - 

στευοῶν ἕμὲε ποηχκ ξίῷ. ἐστί γαρ ουθεγος αξιοῷ.) ὦ 

Καλλίκλεις, 
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ἐ ὑπον θγκν} 
ΗΠΗΡΙΤΧΤΑΧΟΣ. 

ἩΙΕΕΡΙῚ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 

Η ΠΕΡῚ ΠΟΙΗΤΙΚΗ͂Σ ἙΡΜΗΝΕΊΑΣΙ 

᾿δ νδ τὸ ἐν. Ὁ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑ ΛΔΟΤΟΥ ΤΟΝΘΞ ΠΧ ΡΟΣΕΙΓΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΊΧΩΝ, 

ἢ ὃν Ἴωνα χαίρειν. πόϑεν τανῦν ἡμῖν ἐπιδεδή- 
μηκας; ἢ οἴκοϑεν, ἐξ Πφέσου; ΓΏ Ν. Οὐδαμῶς, ὦ 
Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἐξ Ἐπιδαύρου, ἐκ τῶν ᾿«Τσκληπιείων. 
Σ.42. πῶν καὶ δαψῳδῶν ἀγῶνα τιϑέασι τῷ ϑεῷ οἵ 
᾿Επιδαύριοι; 1. Ν. Πάνυ γε, καὶ τῆς ἄλλης γε μου» 
σικῆς. ΣΏ. Τί οὖν, ἠγωνίζου τι ἡμῖν; καὶ πῶς 
τι ἡγωνίσω; ΤΩΝ. Τὰ πρῶτα τῶν ἄϑλων ἡνεγκά- 
μεϑα, ὦ Σώχρατες. ΣΏ. Εὖ λέγεις. ἄγε δὴ ὅπως 

καὶ τὰ Παναϑήναια νικήσομεν. ΓΏΝ. Αλλ᾽ ἔσται 
ταῦτα, ἐὰν ϑεὸς ἐϑέλῃη. ΣΩ. Καὶ μὴν πολλάκις γε 

ἐζήλωσα ὑμᾶς τοὺς δαψῳδοὺς, ὦ Ἴων, τῆς τέχνης. 
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τὸ γὰρ ἅμα μὲν τὸ σῶμα κεκοσμῆσϑαι ἀεὶ πρέπον 
ὑμῶν εἶναν τῇ τέχν ᾽ καὶ ὡς καλλίστοις φαίνεσϑαι, 

ἅμα δὲ ἀναγκαῖον εἶναν ἕν τε ἄλλοις ποιηταῖς δια- 

τρίβειν πολλοῖς καὶ ἀγαϑοῖς, καὶ δὴ καὶ μάλιστα 
ἐν Ὁμήρῳ, τῷ ἀρίστῳ καὶ ϑειοτάτῳ τῶν ποιητῶν, 
καὲ τὴν τούτου διάνοιαν ἐχμανϑάνειν, μὴ μόνον τὰ 
ἔπη; ζηλωτόν ἔστιν. οὐ γὰρ ἂν γένοιτό ποτε δαψῳ“ 
δός, εἰ μὴ ξυνίῃ τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ" τὸν 
γὰρ ῥαψῳδὸν ἑρμηνέα δεῖ τοῦ ποιητοῦ τῆς δια- 
γοίας γίγνεσϑαι τοῖς ἀκούουσι" τοῦτο δὲ καλῶς ποι- 

εἶν μὴ γιγνώσκοντα ὅ τι λέγει ὃ ποιητὴς ἀδύνα- 

τον. ταῦτα οὖν πάντα ἄξια ζηλοῦσϑαι. ΤΉΝ. ᾿Ἵλη- 

ϑὴ λέγεις, ὦ “Σώκρατες. ἔμοιγ᾽ οὖν τοῦτο πλεῖστον 

ἔργον παρέσχε τῆς τέχνης) καὶ οἶμαι κάλλιστα ἂν- 
ϑρώπων λέγειν περὶ Ὁμήρου, ὡς οὔτε Π]ητρόδωρος 
ὃ “Ιἁμψακηνός, οὔτε Στησίμβροτος ὁ Θάσιος, οὔτε 

Γλαύκων, οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων 

ἔσχεν εἰπεῖν οὕτω πολλὰς καὶ καλὰς διανοίας περὶ 
Ὁμήρου, ὅσας ἐγώ. ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ Ἴων" δῆλον 
γὰρ ,» ὅτι οὐ φϑονήσεις μοι ἐπιδεῖξαι. ΤΩΝ. Καὶ 

μὴν αξιόν γε ἀκοῦσαι, ὦ Σώκρατες, ὡς εὐ κεκόσμηκα 

τὸν Ὅμηρον, ὥςτε, οἶμαι, ὑπὸ Ὁμηριδῶν ἄξιος εἶναι 
χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθῆναι. ἴϊ, ΣΩ. Καὶ μὴν 
ἐγὼ ἔτι ποιήσομαν σχολὴν ἀκροᾶσϑαι σοῦ, γ»ὺν δὲ 

Ι 2 Υ͂ Υ͂ “Ὁ ι 

μον τοσόνδε ἀπόκριναι, πότερον περὶ Ὁμήρου μόνον 
ι “ἋΣ ᾿ ιε νι} 

δεινὸς εἴ) ἢ καὶ περι Ποιόδου καὶ Αρχιλόχου; ΨΩ ἵν. 
3 “-ν ᾿ 

Οὐδαμῶς, ἀλλὰ περὶ Ὁμήρου μόνον. ἱκαγὸν γάρ 
μου δοκεῖ εἰναι. Σ.Ω.. Ἔστι δὲ περὶ ὅτον Ὅμηρός τε 
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καὶ “Πσιόδος ταυτὰ λέγετον; 12}. Οἶμαι ἔγωγε καὶ 
πολλά. ΖΣ.Ω. Πότερον οὖν περὶ τούτων κάλλιον ἂν 
ξξηγήσαιο, ὰ Ὅμηρος λέγει, ἢ ἃ Ἡσίοδος; ΤΩΝ. 
Ὁμοίως ἂν περί 78 τούτων, ὦ Σώκρατες, περὶ ὧν 

ταυτὰ λέγουσι. ΣΩ.. Τί δέ; ὧν πέρι μὴ ταυτὰ λέ- 
γουσιν, οἷον περὺ μαντικῆς λέγει τὸ Ὅμηρός τε καὶ 

“Ποίοδος; 1. Πάνυ γε. «ΣΏ. τί οὖν; ὅσα τε 

ὁμοίως καὶ ὅσα διαφόρως περὲ μαντικῆς λέγετον τῷ 

ποιητὰ τούτω, πότερον σὺ κάλλιον ἂν ξξηγήσαιο ἢ 
τῶν μάντεων τις τῶν ἀγαθῶν; ΤΩΝ. Τῶν μάντεων. 
ΣΏ,.. Εἰ δὲ σὺ ἦσϑα μάντις, οὐκ, εἴπερ περὶ τῶν 
ὁμοίως λεγομένων οἷός τ΄ ἦσϑα ἐξηγήσασϑαι » καὺ 

σιδρὺὶ τῶν διαφόρως λεγομένων ἠπίστω ἂν ἐξηγεῖσθαι; 

ΤΩΝ. 4ῆἢλον ὅτι. Σ.Ώ. Τί οὖν ποτε περὲ μὲν Ὁμήρου 
δεινὸς εἶ, περὶ δὲ Ποιόδου οὐ, οὐδὲ τῶν ἄλλων ποιη- 
τῶν; ἢ Ὅμηρος περὶ ἄλλων τινῶν λέγει ἢ ὧνπερ ξὺμ- 
σαντες οὗ ἄλλοι ποιηταί; οὐ περὲ πολέμου τε τὰ 
πολλὰ διελήλυϑε, καὶ περὶ ὁμιλιῶν πρὸς ἀλλήλους 

ἀνϑρώπων ἀγαϑῶν τὲ καὶ κακῶν, καὶ ἰδιωτῶν καὶ 

δημιουυγῶν, καὶ περὶ ϑεῶν πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς 

ἀνϑρώπους ὁμιλούντων, ὡς ὁμιλοῦσι, καὶ περὲ τῶν 
οὐρανίων παϑημάτων, καὶ περὶ τῶν ἐν ἅδου, καὶ 
γενέσεις ϑεῶν τε κἀὶ ἡρώων; οὗ ταῦτά ἐστι περὲ 

ὧν Ὅμηρος τὴν ποίησεν πεποίηκεν; ΖΝ. ᾿Δληϑῆ 
λέγεις, ὦ Σώκρατες. ΣΩΏ. Τί δέ; οἵ ἄλλοι ποιη- 

ταὶ οὗ περὲ τῶν αὐτῶν τούτων; ΜΝ. ΙΝαΐ" ἀλλ᾽, 
ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁμοίως πεποιήκασι καὶ Ὅμηρος. 
5.2. Τὶ μὴν; κάκιον ;; 1. Ν. Πολὺ γε, ΣΩ Ὅμηρος 
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δὲ ἄμεινον : 1ΩΝ. ἄμεινον μέντοι; νὴ Δία. 1Π|. 

ΣΙ. Οὐκοῦν, ὦ φίλη κεφαλὴ Ἰὼν, ὅταν περὶ ἄρι- 

ϑμοῦ πολλῶν λεγόντων εἷς τις ἄριστα λέγῃ, γνώ- 
σεται δήπου τις τὸν εὖ λέγοντα; ΤΩΝ. Φημί. ΣΩΣ 
Πότερον οὖν ὃ αὐτός, ὅςπερ καὶ τοὺς κακῶς λέγον- 
τας, ἢ ἄλλος; ΤΩΝ. Ὁ αὐτὸς δήπου. Σ.Ώ.. Οὐκοῦν 
ὃ τὴν ἀριϑμητικὴν τέχνην ἔχων οὗτός ἐστι; 122}. 

Ιγαί. ΣΩΏ. Τὶ δ᾽; ὅταν πολλῶν λεγόντων περὲ ὑ γιξι- 

γῶν σιτίων, ὅποϊά ἐστιν, εἷς τις ἄριστα λέγῃ, πότε- 

ρον ἕτερος μέν τις τὸν ἄριστα λέγοντα γνώσεται, ὅτε 
ἄριστα λέγει, ἕτερος δὲ τὸν κάκιον, ὅτι κάκιον, 
ὃ αὐτός; ΤΩΝ. 41ἤλον δήπου, ὃ αὐτός. ΣΩ. 1ίς 
οὗτος; τί ὄνομα αὐτῷ; 11. Ἰατρός. ΣΩ. Οὐκοῦν 

ἐν κεφαλαίῳ λέγομεν, ὡς ὃ αὐτὸς γνώσεται ἂεὶ περὲ 
τῶν αὐτῶν, πολλῶν λεγόντων, ὅςτις τε εὖ λέγει καὶ 
ὅςτις κακῶς, ἤ, εἰ μὴ γνώσεται τὸν κακῶς λέγοντα, 
δῆλον ὅτι οὐδὲ τὸν εὖ, περί γε τοῦ αὐτοῦ: ΤΩΝ. 
Οὕτως. ΣΏ. Οὐκοῦν ὃ αὐτὸς γέγνεται δεινὸς περὲ 
ἀμφοτέρων; ΓΩΪΥ. ΝΝαί. ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ φὴς καὲ 
Ὅμηρον καὶ τοὺς ἄλλους ποιητάς, ἂν οἷς καὶ “Ησίο- 
δος καὶ “ἀρχίλοχός ἔστι; περὶ 7ε τῶν αὐτῶν λέγειν, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως; ἀλλὰ τὸν μὲν εὖ γε, τοὺς δὲ χεῖ- 
ρον; ΤΩΝ. Καὶ ἀληϑῆ λέγω. “ΞΏ. Οὐκοῦν, εἴπερ 

τὸν εὖ λέγοντα γιγνώσκεις καὶ τοὺς χεῖρον λέγον- 
τας γιγγώσκοις ἂν ὅτι χεῖρον λέγουσιν; ΤΩΝ. Ἔοι- 
κὲ γε; ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ βέλτιστε, ὁμοίως τὸν ἴωνα 
λέγοντες περὶ Ὁμήρου τε δεινὸν εἶναι καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ποιητῶν οὐχ ἁμαρτησόμεϑα; ἐπειδή γε αὐὖ- 



158 ῬΡΙΑΤΟΝΙΘ Β. ο.. ἃ. 6. 

4 6 - ΄ 3.»ϑ 4 2ὕ 4 « « Υ 

τὸς ὁμολογεὺ τὸν αὐτὸν ἐσεσϑαι κριτὴν ὑκανὸν πάν- 
»" ᾿ - 3.»ϑ ».οῳ , 

των, ὅσοι ἂν περὶ τῶν αὐτῶν λέγωσι, τοὺς δὲ ποιη- 
Π ε 32 Π οἷ “ 

τὸς σχεδὸν ἅπαντας τὰ αὐτὰ ποιεῖν. ΤΩΝ. Τί οὖν 
σιοτε τὸ αἴτιον, ὦ Σώκρατες, ὅτι, ὅταν μὲν τις περὶ 
ἄλλου του ποιητοῦ διαλέγηται, οὔτε προσέχω τὸν 

ω 9 Ὧν Α ΜΕ. .Ὁ- ᾿ , γοῦν, ἀδυνατῶ τε καὶ ὅτιοῦν ξυμβαλέσϑαι λόγου 
ἜΣ 32 5. υΚ' -Ὁ ΙΖ: 2 . ’ ᾿ 

αξιον, ἀλλ ἀτεχνῶς νυστάζω, ἐπειδὰν δὲ τις περὲ 
ς Υ͂ “Ὁ 3 ῇ Ἂν ᾿ ᾿ ’ 

Ομὴήρου μνησϑῇ ) εὐϑὺς τε ἐγρήγορα καὶ προσέχω 
ΞΆ τ 

τὸν γοῦν καὶ εὐπορῶ ὅ τὸ λέγω; ΣΩ. Οὐ χαλεπὸν 

τοῦτό γε εἰκάσαι» ὠ ἑταῖρε, ἀλλὰ παντὶ δῆλον, ὅτι 
τέχνῃ καὶ ἐπιστὴμ ἤ περὶ Ὁμήρου λέχει ἀδύνατος 

εἶ" εἰ “γὰρ τέχνῃ οἷός τε ἦσϑα, καὶ περὶ τῶν ἄλλων 

ποιηξῶν ἁπάντων λέγειν οἷός τ᾽ ἂν ἦσϑα" ποιητικὴ 

γὰρ που ἕστὶ τὸ ὅλον" ἢ) οὔ; ΤΩ Ν. Ιγαί. 1. Σ 

Οὐκοῦν ἐπειδὰν λάβῃ τις καὶ ἄλλην τέχνην ἡντινοῦν 

ὅλην, ὃ αὐτὸς τρόπος τῆς σκέψεως ἐστὶ περὶ ἁπασῶν 
τῶν τεχνῶν; πῶς τοῦτο λέγω, δέῃ τί μου ἀκοῦσαι; 

ὦ Ἴων; 1.2 Ν. ναὶ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, Ἐγωγ 8᾽ 
Υ̓ ι 9 Υ͂ ε Ὁ “-᾽ Ὁ Υ͂ 

χαίρω γὰρ ἀκούων ὑμῶν τῶν σοφῶν. Σ.. Βουλοι- 
᾿ “ “-΄ ᾽ 790) 4 ᾿ ᾿ 

μὴν ἂν σε ἀληϑὴ λέγειν, ὦ ων. ἀλλὰ σοφοὶ μὲν 
που ἐστὲ ὑμεῖς οὗ ῥαψῳδοὶ καὶ ὑποκριταὶ καὶ 
ἀν ν, ΑΘ ὴν κα χα 2 ι ' βέεν ι 34. 5,» ΒΕ. 
ὧν ὑμεῖς ᾧδετε τὰ ποιήματα" ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἀλλο ἢ 

ϑ. ο ν᾿ τ 3. ὯΝ ΟῚ Π 77) 5 : 
τἀληϑῇ λέγω. οἷον εἰκὸς ἰδιώτην ἀνϑρωώπον. ἐπεὶ 

᾿ ᾿ τ Ὁ , ε »“οἦ 

καὶ περὶ τούτου, οὗ νῦν ἠρόμην σε, ϑέασαι ὡς φαῦ- 
λον καὶ ἰδιωτικόν ἐστι καὶ παντὸς ἀνδρὸς γνῶναι, ὃ 
ἔλεγον τὴν αὐτὴν εἶναι σκέιψιν, ἐπειδάν τις ὅλην τέχνην 
λάβη" λάβωμεν γὰρ τῷ λόγῳ. γραφικὴ γάρ τις ἐστὲ 

γ “; 2 Ὡ ι 

τέχνη τὸ ὅλον; 1.2. Ν. Ναί. ΣΩ,. Οὐκοῦν καὶ γρα- 
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φεῖς πολλοὶ καὶ εἰσὶ καὶ γεγόνασιν ἀγαϑοὶ καὶ φαῦ- 
λοι; ΤΩΝ. Πάνυ γε. ΣΩ. Πδη οὖν τινὰ εἶδες) ὅςτις 

περὶ μὲν Πολυγνώτου τοῦ .“γλαοφῶντος δεινός ἐστιν 
3 ’ «ι “ ᾽ ν 6 Ι τ . -«- 

ἀποφαίνειν ἃ εὖ τὸ γράφειν καὶ ἃ μή, περὶ δὲ τῶν 
3) ἃ ᾿ ᾿ 2 Α ἄλλων γραφέων ἀδύνατος; καὶ ἐπειδὰν μέν τις τὰ 
τῶν ἄλλων ζωγράφων ἔργα ἐπιδεικνύῃ» νυστάζει τε 
καὶ ἀπορεῖ, καὶ οὐκ ἔχει ὃ τι ξυμβάληται, ἐπειδὰν 
δὲ περὲ Πολυγνώτου ἢ ἄλλου ὅτου βούλει τῶν γρα- 

᾿ ΞΒΡΕΙ ᾿ 2 ΄ ’ ἊΝ γ φέων, ἑγὸς μόνου, δέη ἀποφήνασϑαι γνώμην, ἐγρή- 
γορέ τὲ καὶ προσέχει τὸν νοῦν, καὶ εὐπορεῖ ὅδ᾽ τι 
εἴπη: ΤΩΝ. Οὐ μὰ τὸν Ζία, οὐ δῆτα. ΣΙ. Τί δέ; 
2 .“- ᾽ ιν» ὦ . . ἐν ἀνδριαγτοποιΐᾳ ἤδη τιν΄ εἰδὲς, ὅςτις περὶ μὲν 
“κιδάλου τοῦ ᾿Πητίωνος. ἢ Ἐπειοῦ τοῦ Πανοπέος,᾿ 
31 ΄ ω-ω «κ᾿ " 2ι »» ᾿ δ 
ἢ Θεοδώρου τοῦ Σαμίου, ἢ ἄλλου τινὸς ἀνδριαντο- 
ποιοῦ, ἕγὸς πέρι) δεινός ἐστιν ἐξηγεῖσϑαν ἃ εὖ πε- 
ποίηκεν, ἐν δὲ τοὶς τῶν ἄλλων ἀνδριαντοποιῶν ἔργοις 
5 .- ᾿ "ῳω 3 27 [τ » 

ἀπορεῖ τὲ καὶ νυστάζει, οὐχ ἔχὼν ὁ τι ειπῃ; 12Ν. 
32 ᾿ » 

Οὐ μὰ τὸν Δία οὐδὲ τοῦτον εὦραχα. ΣΏ.. ᾿4λλὰ 
΄ « κα. ι ὑτὰ 3.2) 235 3 Ι͂ 3. δεν 2 

μὴν, ὡς γ᾽ ἐγὼ οἶμαι, οὐδ᾽ ἐν αὐλήσει γε, οὐδὲ εν 
ν᾿ 32 Α 5] Π 3 4 5 «ς Υ͂ κιϑαρίσει, οὐδὲ ἐν κιϑαρῳδίᾳ, οὐδὲ ἐν δαψῳδίᾳ, 

ι' . .« « 

Ε ἢ » κῳ 27 - . .. 9 ' . οὐδεπώποτ εἰδὲς ἀνδρα, ὅςτις περὶ μὲν Ὀλύμπου δει- 
γός ἐστιν ἐξηγεῖσϑαν, ἢ περὶ Θαμύρου, ἢ περὶ Ὀρ- εὐῥμροφέει. "ΠΕ αὐ ϑα δ ἀν χρό, 

Υ ᾽ »-΄ Υ Ὁ Υ͂ φέως, ἢ περὶ Φημίου τοῦ ᾿Ιϑακησίου δαψῳδοῦ" περὲ 
ὃ . 27) »ο-οΡ̓ 3,2 ’ ΒΝ] - ᾿ 2 ᾽ Ἑ 22. 

ἐ ωνὸος τοῦ Πφεσίου ἀπορεὶ καὶ οὐκ ἔχει ξυμβάλ- 
Φ “ - « ᾿ λεσϑαι, ἅ τε εὖ δαψῳδεῖ καὶ ἃ μή. ΤΏ. Ν. Οὐκ ἔχω 

᾿ ῃ 9 , ΕῚ ’ ϑη 45.» »ν σου περὶ τούτου ἀντιλέγειν, ὦ Σώκρατες, ἀλλ΄ ἐκεῖνο 
ἐμαυτῷ ξύνοιδα, ὅτι περὶ Ὁμήρου κἀλλιστ᾽ ἀνϑρώ- 

πον λέγω καὶ εὐπορῶ, καὶ οἵ ἄλλοι πάντες μὲ φασὶν 
Ῥελε. ΟΡ. Τον. Π. Ι 
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εὖ λέγειν, περὶ δὲ τῶν ἄλλων, οὔ" καΐτοι ὅρα, τοῦτο 
«ἶ στι. Ὗ. ΣΩ. Καὶ ὁρῶ, ὦ Ἴων, καὶ ἔρχομαὶ γέ 

σοι ἀποφαινόμενος, ὅ μοι δοκεῖ τοῦτο εἶναι. ἔστι γὰρ 

τοῦτο τέχνη μέν, οὐκ ὃν παρὰ σοὶ περὶ Ὁμήρου εὐ 

λέγειν, Ὁ νῦν δὴ ἔλεγον, ϑεία δὲ δύναμις ἢ σε κινεῖ, 
Η] “Ὁ γ᾽ 2 “-ὦἦ 5 

ὥςπερ ἐν τῇ λίϑῳ, ἣν Εὐριπίδης μὲν Μαγνῆτιν ὠνῴ- 
ες Α δι τς ’ ᾧ ᾿ ; «' ς 

μασεν, οἵ δὲ πολλοὶ “Πραπλείαν" καὶ γὰρ αὕτη ἡ 
λίϑος οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς δακτυλίους ἄγει τοὺς 
σιδηροῦς, ἀλλὰ καὶ δύναμιν ἐντίϑησι τοῖς δακτυ- 
λίοις, ὥςτε δύνασϑαι ταυτὸν τοῦτο ποιεῖν, ὅπερ ἡ λέ- 

“ Γ « Ξ 

3ος, ἄλλους ἄγειν δακτυλίους" ὥςτ᾽ ἐνίοτε δρμαϑὸς 
᾿ ᾿ ὃ , ᾿ ὃ Υ 0 9 ᾿ 32» 

μακρὸς πάνυ σιδηρίων καὶ δακτυλίων εξ ἀλλήλων ἢρ- 

τηται, πᾶσι δὲ τούτοις ἐξ ἐκείνης τῆς λίϑου ἡ δύνα- 
μις ἀνήρτηται. οὕτω δὲ καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθϑέους μὲν 

- 5 Υ̓͂ 4 κ “οἷ ᾽ Ἱ Π ,»ὕ “Ν 

ποιεῖ αὐτὴ, διὰ δὲ τῶν ἐνϑέων τούτων ἄλλων ἐνϑου- 

σιαζόντων ὅὁρμαϑ ᾽ς “ξαρτᾶται. πάντες γὰρ οἵ τε τῶν 
ἂν δ ῳ Ἃ ἝἭ 5 ’ 32 2 ἵ ΕῚ Ὁ ΟΝ 

ὁπῶν ποιηταὺ οἱ ἀγαϑοί, οὐκ ἐκ τέχνης, ἀλλ᾽ ἔνϑεοι 

ὕντες καὶ κατεχόμενοι πάντα ταῦτα τὰ καλὰ λέγουσι 
ποιήματα" καὶ οἱ μελοποιοὶ οἵ ἀγαϑοὶ ὡσαύτως, 
« « Ψ»» ᾿ »οὦ-ὦ7 

ὥςπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦν- 
2 ΄ 

ται, οὕτοι καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ 
λ ᾿ Π - »-“ὔ- 2 Ἂ » ὃ τ κῚ 2" 5 

καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ΄ ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς 

τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν δυϑμόν, βακχχεύουσι καὶ 
κατιχόμενου, ὥςπερ αἵ βάκχαι ἀρύττονται ἐκ τῶν 
ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι ; ἔμφφονες δὲ 
οὖσαι. οὔ. καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργά- 

ζεταν, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσι. λέγουσι γὰρ δήπουϑεν 
« -Ο ϑ “ ΟΝ τ 

πρὸς ἡμᾶς οὗ ποιηταί, ὅτι ἀπὸ κρηνῶν μελιῤῥύτων 

τ 
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5 Ἶ »“-7ΡὋ Υ [ λ ΩΣ ’ Υ ἐκ Μουσῶν κήπων τινῶν καὶ ναπῶν δρεπόμενοι τὰ 
μέλη ἡμῖν φέρουσιν, ὥςπερ αἵ μέλιτται, καὶ αὐτοὶ 
οὕτω πετόμενοι, καὶ ἀληϑῆ λέγουσι. κοῦφον γὰρ 
χρῆμα ποιητῆς ἔστι καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ 

τ - ᾿ Ἃ , ! 

πρότερον οἷός τὲ ποιεῖν πρὶν ἂν ἔνϑεός τὲ γένηταυ 
, ᾿ [] Υ̓͂ 2 ΝΑ α ἃ ) καὶ ἔκφρων, καὶ ὃ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἔνῇ. ἕως δ᾽ ἂν 

τουτὶ ἔχῃ τὸ κτῆμα, ἀδύνατος πᾶν ποιεῖν ἐστὶν ἄν- 
.- 5» 39 “᾿ 

ϑρωπος καὶ χρησμῳδεῖν" ἅτε οὖν οὐ τέχνῃ ποιοῦν- 
τὸς καὶ πολλὺ λέγουσι καὶ καλὰ περὶ τῶν πραγ" 

“ « Ἁ γ Φ " 2 ΕΚ ς ἰ ᾿ 

μάτων, ὡςπερ σὺ περὶ Ὅμήφου, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ 
τοῦτο μόνον οἷός τε ἕκαστος ποιεῖν καλῶς, ἐφ᾽ ὃ ἡ 
Μοῦσα αὐτὸν ὥρμησεν, ὃ μὲν διϑυράμβους, ὃ δὲ 
5 , ες ,.,ς« μ δι 2 ς δ᾽ ΟΥ̓́, 9 
ἐγκώμια, ὃ δὲ ὑπορχήματα, ὁ ὃ᾽ ἔπη, ὃ δ᾽ ἰάμβους " 
τὰ δ᾽ ἄλλα φαῦλος αὐτῶν ἕκαστός ἔστιν. οὐ γὰρ τές 

χρῇ ταῦτα λέγουσιν, ἀλλὰ ϑείᾳ δυνάμει. ἐπεὲ εὖ 
περὶ ἑἕνὸς τέχνῃ καλῶς ἠπίσταντο λέγειν, κἂν περὲ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων. διὰ ταῦτα δὲ ὃ ϑεὸς, ἐξαιρού- 

μενος τοὑτων τὸν νοῦν, τούτοις χρῆται ὑπηρέταις, καὶ 
τοῖς χφησμῳδοῖς καὶ τοὶς μάντεσι τοῖς θείοις, ἵνα 

ἡμεῖς οἱ ἀκούοντες εἰδῶμεν, ὅτι οὐχ οὗτοι εἰσὶν οὗ 
ταῦτα λέγοντες, οὕτω πολλοῦ ἄξια, οἷς νοῦς μὴ πάρ- 
' 3 32 ς 4 32 ᾿ 5 « ᾿ ᾿ ι 

ἐστιν, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων 

Ι 
δὲ φϑέγγεται πρὸς ἡμᾶς. μέγιστον δὲ τεκμήριον τῷ 
λόγῳ Τύννιχος ὃ Χαλκιδεὺς, ὃς ἄλλο μὲν οὐδὲν πώ- 

ποτ᾿ ἐποίησε ποίημα, ὅτου τις ὧν ἀξιώσειε μνησϑῆ- 
.)αϊ, τὸν δὲ Παίωνα, ὃν πάντες ἄδουσι, σχεδόν τι πάνγ- 

τῶν μελῶν κάλλιστον, ἀτεχνῶς, ὅπερ αὐτὸς λέγει, εὕ- 

᾿θημά τι ουσᾶν. εν τούτῳ γὰρ δὴ μάλιοτά μοι δο- 
1.2 
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- « ῳ 

κεῖ ὃ ϑεὸς ἐνδείξχσϑαι ἡμῖν, ἵνα μὴ διστάζωμεν, ὅτι 

οὐκ ἀνθρώπινά ἐστι τὰ καλὰ ταῦτα ποιήματα οὐδὲ 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ ϑεῖα καὶ ϑεῶν, οἵ δὲ ποιηταὶ οὖ- 

δὲν ἀλλ᾽ ἢ ἕρμηνεῖς εἰσὶ τῶν ϑεῶν, κατεχόμενοι ἐξ 
ὅτου ἂν ἕκαστος κατέχηται. ταῦτα ἐνδεικνύμενος ὃ 
ϑεὸς ἐξεπίτηδες διὰ τοῦ φαυλοτάτου ποιητοῦ τὸ 

" ᾽ 5 ΡῚ 3 - 9 ο ἢ 
κάλλιστον μέλος σεν. ἢ οὐ δοκῶ σοι ἀληϑῆὴ λέγευν, 
Ἐπ ὌΝ Ἁ 4 " , κε 

ὦ Ἴων; ΤΏ Ν. Ναὶ μὰ τὸν Δία, ἔμοιγε. ἀπτῃ γάρ 
ἐν. .« οἷὉ το ’ πῶς μου τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς» ὦ Σώκρατες, καί 

μου δοκοῦσι ϑείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν παρὰ τῶν ϑεῶν ταῦτα 
οὗ ἀγαϑοὶ ποιηταὶ ἑρμηνεύειν. ὙΥἹΙ. ΣΩΏ. Οὐκοῦν 
ὑμεῖς αὖ οἵ ῥαψῳδοὶ τὰ τῶν ποιητῶν ἕρμηνεύετε ; 
ΤΩΝ. Καὶ τοῦτο ἀληϑὲς λέγεις. ΣΏ. Οὐκοῦν ἕρμη- 
γέων ἑρμηνεῖς γίγνεσϑε; ΤΏ Ν. Παντάπασί γε. Σ.Ώ. 
“Έ; ὃ ι Γ δ 2. » ΕᾺ Ἢ, ι "δ 5, . χε δὴ καί μοὶ τόδε εἰπὲ, ὦ Ἴων, καὶ μὴ ἁποκρὺ 

ξι 2’ 27 “" ͵ ἢ ᾿ 5 

ψῃ ὃ τι ἂν σε ἔρωμαι" ὅταν εὖ εἴπης ἔπη, καὶ ἐχ- 
σι λγ [ας μ λ : ἣ 9 , 2. 4 ᾽οδὗ Χ Ἰξη: μάλιστα τοὺς ϑεωμένους, ἢ τὸν ᾿Οδυσσὲ 
Ὁ ΣΌΣΙΩΝ ι 24: Ἁ 2 - ὅταν ἐπὶ τὸν οὐδὸν ἐφαλλόμενον ἄδῃς, ἐκφανῆ γιγνό- 

- “ « ᾿ 4 3.». « 

μένον τοὺς μνηστῆρσιν καὶ ἐχχέοντα τοὺς οἰστοὺς 
᾿ -Ὁ “Σ 2. } ͵ 5 ι 9 Φ,.:-"- ς - πρὸ τῶν ποδῶν, ἢ ᾿ἀχιλλέα ἐπὶ τὸν Ἕκτορα ὃ υμῶνα 

τα, ἢ καὶ τῶν περὶ “ἀνδρομάχην ἐλεεινῶν τι 1) περὴ 
“βκάβην ἢ περὶ Πρίαμον, τότε πότερον ἔμφρων εἰ, 

ἢ ἕξῳ σαυτοῦ γίγνη: καὶ παρὰ τοῖς πράγμασιν οἴ ε- 

ται σοῦ εἶναι ἣ ψυχή, οἵς λέγεις, ἐνθουσιάζουσα, ἢ ἢ ἐν 
᾿Ιϑάκῃ οὖσιν ἢ ἐν Τροίᾳ ἢ ὅπως ἂν καὶ τὰ ἔπη ἔχῃ; 

ΚΩ͂Ν. “μὲς ἑναργές μοι τοῦτο, ὦ “Σώκρατες, τὸ τεκμὴ- 

ριον εἶπες " οὐ γάρ σε ἀποκρυψάμενος ἐρῶ. ἐγὼ γὰφ 
« 5 

ὅταν ἐλεεινόν τὸ λέγω, δακρύων ἐμπίπλανταὶ μου οὗ" 
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ὀφθαλμοί, ὅταν τε φοβερὸν ἢ δεινόν, ὀρϑαὶ αὖ τρί- 
χες ἵστανται ὑπὸ τοῦ φόβου καὶ ἡ καρδία πηδᾷ. 
ΣΩ. Τὶ οὖν φῶμεν, ὦ Ἴων: ἔμφρονα εἶναι τότε τοῦ- 

τον τὸν ἄνϑρωπον, ὃς ἂν κεκοσμημένος ἐσϑῆτι ποι- 
κίλη καὶ χρυσοῖς στεφάνοις κλαίη τ᾽ ἐν ϑυσίαις καὶ 

ἑορταῖς, μηδὲν ἀπολωλεκὼς τούτων, ἢ φοβῆται, πλέον 
ἢ ἐν διςμυρίοις ἀνϑρώποις ἑστηκὼς φιλίοις, μηδενὸς 
ἀποδύοντος μηδὲ ἀδικοῦντος ; ΤΩΝ. Οὐ μὰ τὸν Δία 
οὐ πάνυ, ὠ “Σώκρατες, ὥς γε τἀληϑὲς εἰρῆσϑαν. Σ.Ώ. 

Οἶἴσϑα οὖν ὕτι καὶ τῶν ϑεατῶν τοὺς πολλοὺς ταυτὰ 

ταῦτα ὑμεῖς ἐργάζεσϑε; 1.Ω}Ν. Καὶ μάλα καλῶς οἶδα. 

καϑορῶ γὰρ ξκάστοτε αὐτοὺς ἄνωϑεν ἀπὸ τοῦ βή- 
ματος κλαίοντάς τε καὶ δεινὸν ἐμβλέποντας καὶ ξυν- 
ϑαμβοῦντας τοὶς λεγομένοις. δεῖ γάρ με καὶ σφόδρ᾽ 
αὐτοῖς τὸν νοῦν προσέχειν ; ὡς ἐὰν μὲν κλαίοντας 
αὐτοὺς καϑίσω, αὐτὸς γελάσομαι, ἀργύριον. λαμβά- 
γων, ἐὰν δὲ γελῶντας, αὐτὸς κλαύσομαι, ἀργύριον 

ἀπολλύς. ὙΠ. ΣΏΩ. Οἶσϑα οὖν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ 

ϑεατὴς τῶν δακτυλίων ὃ ἔσχατος, ὧν ἐγὼ ἔλεγον 
ὑπὸ τῆς Ἡρακλεώτιδος λίϑου ἀπ᾽ ἀλλήλων τὴν δὺ- 
γαμιν λαμβάνειν, ὃ δὲ μέσος σὺ ὃ δαψῳδὸς καὶ ὗπο- 
κριτής, ὃ δὲ πρῶτος αὐτὸς ὃ ποιητής; ὃ δὲ ϑεὸς διὰ 
πάντων τούτων ἕλκει τὴν ψυχήν, ὅποι ἂν βούληται 
τῶν ἀνθρώπων, ἀνακρεμανγὺς ἐξ ἀλλήλων τὴν δύνα- 
μιν, καί, ὥςπερ ἐκ τῆς λίϑου ἐκείνης, δρμαϑὸς σπάμ- 
πολυ: ἐξήρτηται χορευτῶν τε καὶ διδασκάλων καὶ ὕπο- 
διδασκάλων, ἐκ πλαγίου -ξηρτημένων, τῶν τῆς μοὺ- 
σῆς ἐκκρεμαμένων δακτυλίων ; καὶ ὃ μὲν τῶν ποιητῶν 



ΠΥ, ῬΡΙΑΤΟΝΙΒΘ μ' δδθιειν. οἱ, 6: 

ἐξ ἄλλης Ποΐσης, ὃ δὲ ἐξ ἄλλης ἐξήρτηται" ὀνομά- 
ζομεν δὲ αὐτό, κατέχεται" τὸ δὲ ἐστι παραπλήσιον " 
ἔχεται γάρ. ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, 
τῶν ποιητῶν ἄλλοι ἐξ ἄλλου αὖ ἠφτημένοι εἰσὶ καὶ 
ἐνθουσιάξουσιν, οἵ μὲν εξ Ὀρφέως, οἵ δὲ ἐκ Που- 

σαίου " οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ Ὁμήφου κατέχονταίΐ τε καὲ 
ἔχονται; ὧν οὐ, ὦ Ἴων, εἷς εἶ, καὶ κατέχῃ ἐξ Ὁμήρου. 

καὶ ἐπειδὰν μέν τις ἄλλου του ποιητοῦ ἀδῃ, καϑεύ- 
δεις τὲ καὶ ἀπορεῖς ὅ τι λέγης, ἐπειδὰν δὲ τούτου 

τοῦ ποιητοῦ φϑὲγξηταί τις μέλος, εὐθὺς ἐγρήγορας, 

καὶ ὀρχεῖταί σου ἡ ψυχὴ» καὶ εὐπορεῖς ὅ τε λέγης. 
οὐ γὰρ τέχνῃ οὐδ᾽ ἐπιστήμῃ περὶ Ὁμήρου λέγεις, ἃ 
λέγεις, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ καὶ κατακωχῇ; ὥςπερ οὗ 

κορυβαντιῶντες ἐκείνου μόνου αἰσϑάνονται τοῦ μέ- 
λους ὀξέως, 0 ἂν ἢ τοῦ ϑεοῦ εξ ὅτου ἂν κατὲ ἔχωνται, 

καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέλος καὶ σχημάτων καὶ ϑημάτων 
εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζουσιν. οὕτω καὶ 
σὺ, ὦ Ἴων, περὶ μὲν μήφου ὅταν τις μνησϑῇ, εὐ- 
πορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπορεῖς. τούτου δ᾽ ἔστι 

τὸ αἴτιον, ὅ μ᾽ ἐρωτᾷς, διότ’ σὺ περὶ μὲν Ὁμήρου 
εὐπορεῖς, περὶ δὲ τῶν ἄλλων οὔ, ὅτι οὐ τέχνῃ, ἀλ- 
λὰ ϑείᾳ μοίρᾳ, Ὁμήρου δεινὸς εἶ ἐπαινέτης. ΓΤ Ν. 
Σὺ μὲν εὖ λέγεις, ὦ Σώκρατες" ϑαυμάζοιμι μέντ᾽ 
ἂν εἰ οὕτως εὖ εἴποις, ὥςτε με ἀναπεῖσαι, ὡς ἐγὼ κατο 
ἐχόμενος καὶ μαινόμενος Ὅμηρον ἐπαιγῶ, οἶμαι δέ, 
οὐδ᾽ ἂν σοι δόξαιμι, εἰ μου ἀκούσαις λέγοντος περὲ 
Ὁμήρου. ΨΠΙ. ΣΩ. Καὶ μὴν ἐϑέλω γε ἀκοῦσαι, 
οὐ μέντοι πρότερον πρὶν ἂν μον ἀποκρίνῃ τόδε" ὧν 
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Ὅμηρος λέγει; περὶ τίνος εὖ λέγεις; οὐ γὰρ δήπου 

περὶ ἁπάντων γε. ΓΝ. Εὖ ἰσϑι,ὧ Σ Σώκρατες, οὐ- 

δὲν ὃν περὶ ὅτου οὔ. Σ.Ώ. Οὐ δήπου καὶ περὶ τοὐ- 
των, ὧν σὺ μὲν τυγχάνεις οὐκ εἰδώς, Ὅμηρος δὲ λέ 
γει. 1ΩΝ. Καὶ ταῦτα ποῖά ἐστιν, ἃ Ὅμηρος μὲν 
λέγει, ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα; ΣΙ. Οὐ καὶ περὶ τιχνῶν 
μέντοι λέγϑι πολ λαχοῦ" Ὅμηρος καὶ πολλά; οἷον καὶ 
περι ἡνιοχείας. ἐὰν μνησϑῶ τι ἔπη. ἐγώ σοι φράσω. 

ΤΩ Ν. ᾿1λλ᾽ ἐγὼ ἐρῶ- ἐγὼ γὰρ μέμνημαι. ΣΩ. Εἰπὲ 
δὴ μοι, ἃ λέγεν ἹΝέστωρ «Αντιλόχῳω τῷ υἱεῖ, παραινῶν 
ἐῤῥερηθῆρον τὴν καμπὴν ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ τῇ ἐπὶ 
Πατρόκλῳ. ΤΩΝ. 

Κλινϑῆναι δὲ (φησὶ) καὶ αὐτὸς ἐὐξέστῳ ἐνὲ δίφρῳ, 

Ἢ κ᾽ ἐπ’ ἀριστερὰ τοῖῦν" ἀτὰρ τὸν δεξιὺν ἵππον 

ἹΚένσαι ὁμοκλήσας, εἴξαέ τέ οὗ ἡνία χερσέν. 

Ἐν νύσσῃ δέ τοι ἵππος ἀριστερὸς ἐγγρεμῳϑήτω, 

“Ὡς μή τοι πλήμνη γε δοάσσεταις ἄκρον ἑκέσϑαε 

Κύκχλου ποιητοῖο, λέϑου δ᾽ ἀλέασθαι ἐπαυρεῖν. 

-᾿ ωο- π᾿ ᾿ Φ ὃ 
ΣΟ. ᾿ἀρκεῖ. ταῦτα δὴ, ἃ Ἴων, τὰ ἕπη εἴτε ὀρϑῶς 
λέγει Ὅμηρος, εἴτε μὴ, πότερος ἂν γνοίη ἄμεινον, 
ἰατρὸς ἢ ἡνίοχος; ΤΩ. Ἡνίοχος δήπου. Σ.Ώ. Πό- 
τερον, ὅτι τέχνην ταύτην ἔχει, ἢ κατ᾽ ἄλλο τι; 1 Ν.-. 

Οὔκ, ἀλλ᾽ ὅτι τέχνην. ΣΩ. Οὐκοῦν ἑκάστῃ τῶν 
ἐπ Ἢ ᾿ Υ͂ « οω» « ΟΥ̓ τεχνῶν ἀποδέδοταί τι ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ ἔργον οἵᾳ τε εἴ- 

γαν γιγνώσκειν, οὐ γάρ που, ἃ κυβερνητικῇ γιγνώ- 
σκομὲν, γνωσόμεϑα καὶ ἰατρικῇ. ΤΩΝ. Οὐ δῆτα. 

“ 32 « - ᾿ ως “), Οὐδὲ γε δ ἰατρικῇ», ταῦτα καὶ τεκτονικῇ. ΤΩΝ. 
3 δὴ 2 Δι ε! ᾿ Ὶ - “ 

Οὐ ὕητα. «ΣΙ. Οὐκοῦν οὕτω καὶ κατὰ πασῶν τῶν 
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τεχνῶν, ἃ τῇ ἕτέρᾳ τέχνῃ γιγνώσκομεν, οὗ γνωσό. 
μεϑα τῇ ἑτέρα; τόδε δὲ μοι πρότερον τούτου ἀπο- 
κρίναι" τὴν μὲν ἑτέραν φὴς εἶναί τινα τέχνην, τὴν δ᾽ 
ἑτέραν: ΤΩΝ. Ναί. ΣΩ.᾽ ρα, ὥςπερ ἐγὼ τεκμαιρό- 

μενος ; ὅταν ἡ μὲν ἑτέρων πραγμάτων ἢ ἐπιστήμη; 
ἡ δ᾽ ἑτέρων, οὕτω καλῶ τὴν μὲν ἄλλην, τὴν δὲ ἀλ- 
λην τέχνην, οὕτω καὶ σὺ; ΙΝ. ΝΝαί. ΣΩ. Εἰ γάρ 
που τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπιστήμη εἴη τις, τί ἂν τὴν 
μέν, ἑτέραν φαῖμεν εἶναι, τὴν δ᾽, ἑτέραν, ὅπότ: γε 
ταυτὰ εἴη εἰδέναι ἀπ᾽ ἀμφοτέρων; ὥςπερ ἐγώ τε 
γιγνώσκω, ὅτι πέντε εἰσὶν οὗτοι οἵ δάκτυλοι, καὶ σὺ 
ὥςπερ ἐγὼ περὶ τούτων ταυτὼ γιγνώσκεις" καὶ εἴ 
σὲ ἐγὼ ἐροίμην, εἰ τῇ αὐτῇ τέχνῃ γιγνώσκομεν τῇ ἄρι- 
ϑμητικῇ τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σὺ ἢ ἄλλῃ, φαίης ἂν 

δήπου, τῇ αὐτῇ: ΤΩΝ. ἹΝαί. ΙΧ, Σ. Ὃ τοίνυν 
ἄρτι ἔμελλον ἐρήσεσϑαΐ σε, νυνὶ εἰπέ, εἰ, κατὰ πασῶν 

τῶν τεχνῶν οὕτω σοι δοκεῖ, τῇ μὲν αὐτῇ τέχνῃ τὰ αὖ- 
τὰ ἀναγκαῖον εἶναν γιγνώσκειν, τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ, μὴ τὰ 

αὐτά, ἀλλ᾽ επερ ἄλλη ἔστιν, ἀναγκαῖον καὶ ἕτερα 
γιγνώσκειν. 1Ώ.Ν. Οὕτω μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
Σ.Ώ. Οὐκοῦν, ὅςτις ἂν μὴ ἔχῃ τινὰ τέχρην, ταύτης 
τῆς τέχνης τὰ λεγόμενα ἢ πραττόμενα καλῶς γιγνώ- 
σχεῖν οὐχ οἷός τ᾽ ἔσται; 1Ώ.Ν. ᾿Αληϑῆ λέγεις. Σ,Ω. 
Πότερον οὖν περὶ τῶν ἑπῶν, ὧν εἶπες, εἴτε καλῶς λέ- 

γεν Ὅμηρος εἴτε μὴ, σὺ κάλλιον γνώσῃ ἢ ἡνίοχος: 
ΤΩΝ. Πνίοχος. ΣΏ. ἹΡαψῳδὸς γάρ που εἶ, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἡνίοχος. ΤΩΝ. Ναί. ΣΏΩ. Ἡ δὲ ῥαψῳδικὴ τέχνη 

ὁτέρα ἐστὶ τῆς ἡνιοχικῆς; ΤΩΝ. Ναί. Σ.. Εἰ ἄρα 
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ἑτέρα, περὶ ἑτέρων καὶ ἐπιστήμη πραγμάτων ἐστί. 
ΤΩΝ. Ναί. ΣΙ. Τί δὲ δὴ, ὅταν Ὅμηρος λέγη, ὡς 
τετρωμένῳ τῷ ἤϊαχάονι “Εκαμήδη ἡ Νέστορος παλλα- 
κὴ κυκεῶνα πίνειν δίδωσι; καὶ λέγειν πως οὕτως" Οἴνῳ 

Πραμνείῳ (φησὶν) ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν Κγήστι χαλ- 
κείῃ, παρὰ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον" ταῦτα εἴτε ὀρϑῶς 

λέγει Ὅμηρος εἴτε μὴ, πότερον ἰατρικῆς ἐστὲ δια-- 
γνῶναι καλῶς, ἢ δαψῳδικῆς; 1.ΩΝ. Ἰατρικῆς. ΣΏ. 
Τί δὲ; ὅταν λέγῃ Ὅμηρος" 

Ἢ δὲ μολυβδαένῃ ἐκέλῃ ἐς βυσσὸν ἕκανεν, 

Ἢ τε κατ’ ἀγφαύλοιο βοὺς κέρας ἐμμεμαυΐϊα 

Ἔρχεται, ὠμηστῇσε μετ’ ἰχϑύσε πῆμα φέρουσα" 

ταῦτα πότερον φῶμε» ἁλιευτικῆς εἶναι τέχνης μᾶλλον 
κρῖναι ἢ ῥαψῳδικῆς, ἅττα λέγει, εἴτε καλῶς εἴτε 
μή; 0. Ν. 4ῆλον δὴ, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἁλιευτικῆς. 
Χ. ΣΩ. Σκέψαι δή, σοῦ ἐρομένου, εἰ ἕροιό με, ἐπειδὴ 
τοίνυν, ὦ Σώχρατες, τούτων τῶν τεχνῶν ἐν Ὁμήρῳ 
εὑρίσκεις, ἃ προσήκειν ἑκάστῃ διακρίνειν, ἔϑι, μοὲ 
ἔξευρε καὶ τὰ τοῦ μάντεώς τε καὶ μαντικῆς, ποῖά ἔστιν 
ἃ προσήκειν αὐτῷ οἵῳ τ᾽ εἶναι διαγιγνώσκειν, εἴτε εὖ 
εἴτε κακῶς πεποίηται" σκέψαι, ὡς δᾳδίως τὸ καὶ ἀλη 

ϑῆ ἐγώ σοι ἀποκρινοῦμαι. πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ λέγει" οἷον καὶ ἃ ὃ τῶν Μελαμποδιδῶν 
λέγειν μάντις πρὸς τοὺς μνηστῆρας Θεοκλύμενος, 

“αιμόνιοι, τί κακὸν τόδε πάσγετε ; νυκτὸ μὲν ὑμέων 

Ἑϊλύαταε κεφαλαί τὲ πρόσωπά τε νέρϑέ τε γυζα" 

Οἰμωγὴ δὲ δέδηε, δεδάπρυνται δὲ παρεεαέ: 

Ἐἰϊδώλων δὲ πλέον πρόϑυρον, πλείη δὲ καὶ αὐλὴ 
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Τεμένων ἔρεβόςδε ὑπὸ ζόφον" ἠέλεος δὲ 

Οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δ᾽ ἐπεδέδρομεν ἀχλύς. 

Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐν ᾿Ιλιάδι" οἷον καὶ ἐπὶ τειχομοαχίᾳ- 
λέγεν γὰρ καὶ ἐνταῦϑα" 

Ὄρνες γάρ σφεν ἐπῆλϑε περησέμεναι μεμαῶσεν, 

«Αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπ᾽ ἀριστερὰ λαὸν ἐέργων, 
φΦοινήεντα δράκοντα φέρων ὀνύχεσσε πέλωρον, 

Ζωόν, ἔτ’ ἀσπαίροντα, καὲ οὔπω λήϑετο χάρμης. 

Κύψε γὰρ αὐτὸν ἔγοντα κατὰ στῆϑος παρὰ δειρήν, 

"Ιδνωϑεὶς ὀπέσω, ὃ δ᾽ ἀπὸ ἔϑεν ἧκε γαμᾶζε, 

“4λγήσας ὀδύνῃσε' μέσῳ δ᾽ ἐγκάββαλ᾽ δμέλῳ" 

«Αὐτὸς δὲ κλάγξας ἕπετο πνοιῇς ἀνέμοιο, 

Ταῦτα φήσω καὶ τὰ τοιαῦτα τῷ μάντει προσήκειν καὶ 

σκοπεῖν καὶ κρίνειν; 710.Ν. ᾿λ ηϑὴ 7: σὺ λέγων, ὦ 

Σώχρατες. Σ.Ώ. Καὶ σὺ γε, ὦ Ἴων, ἀληϑῆ ταῦτα λέ- 
γεις. ἴϑι δή, καὶ σὺ ἐμοὶ, ὥςπερ ἐγὼ σοὶ ἐξέλεξα καὶ 

ἐξ Οδυοσείας καὶ ἐξ᾿ Ἰλιάδος, ὅποῖϊα τοῦ μάντεώς ἐστι, 
καὶ ὅποῖα τοῦ ἰατροῦ, καὶ ὅποῖϊα τοῦ ἁλιέως, οὕτω 

καὶ σὺ ἐμοὶ ἔκλεξον, ἐπειδὴ καὶ ἐμπειρότερος εἰ ἐμοῦ 
τῶν Ὁμήρου, ὅποϊα τοῦ δαψῳδοῦ ἐστιν, ὦ Ἴων, καὶ 
τῆς τέχνης τῆς ῥαψῳδικῆς, ἃ τῷ ῥαψῳδῷ προσὴήκευ 
αὐ σκοπεῖσθαι καὶ διακρίνειν παρὰ τοὺς ἄλλους ἂν- 
ϑοώπους. ΤΩ Ν. Ἐγὼ μέν φημι, ὦ ̓ ὦ Σώκρατες, ἅπαν-- 
τὰ. -ΣΏ. οὐ σὺ χῈ ἔφης, ὠ Ἴων, ἅπαντα" ἢ οὕτως 

ἐπιλήσμων εἶ; καίτοι οὐκ ἂν πρέποι γε ἐπιλήσμονα 

εἶναι οὐψΟ ον ἄνδρα. ΤΩΝ. 1ι δὲ δὴ ἐπιλαν ϑάνο-- 
ὭΣ ΣΩ. Οὐ μέμνησαι, ὅτι ἔφησϑα τὴν δαψῳδικὴν 

τέχνην ἑτέραν εἶναι τῆς ἡνιοχικῆς; ΤΏΙ ἹΠέμγνημαι. 

“πα 
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ΣΩ.. Οὐκοῦν καὶ ἑτέραν οὖσαν ἕτερα γνώσεσϑαι ὧμο- 
λόγεις ΤΩΝ. να. ΧΙ. ΣΩ. Οὐκ ἄρα πάντα 78 
γνώσεταν ἡ ῥαψῳδικήγ κατὰ τὸν σὸν λόγον, οὐδὲ ὃ 
ῥαψῳδός. 12. Ν. Πλὴν 7ε ἴσως τὰ τοιαῦτα, ὦ Σώ- 
κρατες. «ΣΏ. Τὰ τοιαῦτοι δὲ λέγεις πλὴν τὰ τῶν 
ἄλλων τεχνῶν σχεδόν τι" ἀλλὰ ποῖα δὴ γνώσεται, ἔπει- 
δὴ οὐχ ἅπαντα; ΤΩΝ. πρέπει, οἶμαι ἔγωγε, ἀνδοὶ 
εἰπεῖν, καὶ ὁποῖα γυναικί, καὶ ὅποῖα δούλῳ καὶ 
ὁποῖα ἐλευϑέρῳ, καὶ ὅποϊα ἀρχομένῳ καὶ ὅποϊα ἀρ- 
χοντι. ΣΩ. ρα ὁποῖα ἄρχοντι, λέγεις, ἐν ϑαλάτ- 

τῇ χειμαζομένου πλοίου, πρέπειν εἰπεῖν, ὃ δαψῳδὸς 

γνώσεται κάλλιον ἢ ὃ κυβερνήτης; 12). Ν. Οὔκ, ἀλ- 

λὰ ὃ κυβερνήτης τοῦτό γε. Σ.). ᾿4λλ᾽ ὅποϊα ἄρχον-- 
τὸ κάμνοντος πρέπει εἰπεῖν, ὃ δα ψῳδὸς γνώσεται καλ- 
λιον ἢ ὃ ἰατρός, 12.Ν. Οὐδὲ τοῦτο. ΣΩ. ᾿4λλ᾽ οἵα 
δούλῳ πρέπει, λέγεις; 1Ω.Ν. Ναί. Σ. Οἷον βου- 

κόλῳ λέγεις δούλῳ ἃ πρέπει εἰπεῖν, ἀγριαινουσῶν 
βοῶν παραμυϑουμένῳ, ὃ ῥαψῳδὸς γνώσεται, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὃ βουκόλος ; 1.2) Ν. Οὐ δῆτα. Σ.9..4λλ᾽ οἷα γυ- 
γαικὶ πρέποντα ἐστὶν εἰπεῦν ταλασιουργῷ περὶ ἐρίων 
ἐργασίας; ΓΩΝ, Οὔ. Σ.Ώ.. ᾿4λλ᾽ οἵα ἀνδρὶ πρέπει 
τς , 

εὐπεὶν, γγώσεται, στρατηγῷ, στρατιώταις παραινοῦν- 
“ὦ... 1Ν. Ναΐ, τὰ τοιαῦτα γνώσεται ὃ ῥαψῳ δός, 
δ), ΤΆ δὲς «ἢ ῥαψῳδικὴ τέχνη στρατηγικὴ ἐστι; 
19.Ν. Τνοίην γοῦν ἀν᾽ ἐγὼ οἷα στρατηγὸν πρέπει 

εἰπεῖν. Σ.Ώ. Ἴσως γὰρ εἶ καὶ στρατηγικός, Ἴων" καὶ 

γὰρ εἰ ἐτύγχανες ὑππικὸς ὧν ἅμα καὶ κιϑαριστικός, 
ἔγνως ἂν ἵππους εὖ καὶ κακῶς ἱππαζομένους" ἀλλ᾽ 
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εἴ σὲ ἐγὼ ἠρόμην; ποτέρᾳ δὴ τέχνῃ; ω Ἴων, 7ιγνώ. 

σκεις τοὺς εὖ ἱππαξομένους ἵ ἵππους; ἣ ἱππεὺς εἶ ἢ 
ἢ κίϑαριστὴς ; τί ἂν μοι ἀπεκρίνου; ΤΩΝ. Ἢ ἵπ- 

πεὺς, ἔγωγ᾽ ἄν. ΣΙ. Οὐκοῦν, εἰ καὶ τοὺς εὖ κιϑα- 
θίξοντας διεγίγνωσκες, ὡμολόγεις ἅν, ἧ πιϑαριστὴς 
εἰ, ταύτῃ διαγιγνώσκειν, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ἱππεὺς; ΤΩΝ. 
Ναί. Σ4).. “Ἐπειδὴ δὲ τὰ στρατιωτυκαὶ γιγνώσκεις, 
πότερον, ἢ στρατηγικὸς. εἶ, γιγνώσκεις, ἢ ἣ δαψῳδὸς 
ἀγαϑός; 1. Ν. Οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ διαφέρειν. ΣΏ. 
“Πῶς οὐδὲν λέγεις διαφέρειν; μίαν λέγεις τέχνην εἶναν 
τὴν δαψῳδικὴν καὶ τὴν στρατηγικὴν») ἢ δύο; ΓὨ Ν. 

Μία ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.Ὼ .Ὅςτις ἄρα ἀγαϑὸς δαψωδός 
ἔστιν, οὗτος καὶ ἀγαϑὸς στρατηγὸς τυγχάνει ὦν. 
ΤΩΝ. Μάλιστα, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ 
ὅςτις ἀγαϑὸς στρατηγὸς τυγχάνεν ὧν, ἀγαϑὸς καὶ 

ῥαψῳδὸς ἐστιν; 1. Ν. Οὐκ αὖ μοι δοκεῖ τοῦτο. Σ.Ω. 

.4λλ᾽ ἐκεῖνο μὲν δοκεῖ σοι, ὅςτις γε ἀγαϑὸς δαψῳ- 
δός, καὶ στρατηγὸς ἀγαϑὸς εἶναι; ΤΩΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν σὺ τῶν “Ελλήνων ἄριστος ῥαψῳδὸς εἶ; 
ΤΩΝ. Πολὺ γε, ὦ Σώκρατες. ΣΩἩ καὶ στρατὴ- 
γός, ὦ Ἴων, τῶν Ἑλλήνων ἄριστος εἰ; ΤΩΝ. Εὖ 

ἔσϑι, ὦ Σώκρατες, καὶ ταῦτά γε ἐκ τῶν Ὁμήρου μα- 
ϑών. ΧΙ, ΣΏ. Τί δή ποτ᾽ οὖν, πρὸς τῶν ϑεῶν, 
ὦ Ἴων, ἀμφότερα ἄριστος ὧν τῶν “Ἑλλήνων καὶ 
στρατηγὸς καὶ δαψῳδός, δα ψῳδεῖς μὲν περιιὼν τοῖς 
Ἕλλησι, στρατηγεῖς δ᾽ οὔ ἢ δαψῳδοῦ μὲν δοκεῖ σοι 
χρυσῷ στεφάνῳ ἐστεφανωμένου πολλὴ χρεία εἶναι τοῖς 
Ἕλλησι, στρατηγοῦ δὲ οὐδεμία; Τ:Ν. Ἢ μὲν γὰρ 
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ἡμέτερα, ὦ Σώκρατες, πόλις ἄρχεται ὑπὸ ὑμῶν καὶ 
στρατηγεῖται, καὶ οὐδὲν δεῖται στρατηγοῦ, ἡ δὲ ὑμέ- 
τερὰ καὶ ἡ “Ἰακεδαιμονίων οὐκ ἄν μὲ ἕλοιτο οτρατη-- 
γόν" αὔτοι γὰρ οἴεσϑε ἱκανοὶ εἶναι. Σ. Ω, βέλ- 
τιστε Ἴων, ᾿Αἀπολλόδωρον οὐ γιγνώσκεις τὸν Κυζικη- 
γόν; ΤΏ Ν. Ποῖον τοῦτον; 143. Ὃν ᾿4ϑηναῖοι πολ- 

λάκις ἑαυτῶν στρατηγὸν ἤρηνται, ξένον ὄντα, καὶ Φα- 
γοσϑένη τὸν ἔάνδιιον, καὶ Πρακλείδην τὸν Κλαζο- 

δ οὔ. ἣδε ἡ πόλις ξένους ὄντας, ἐνδειξαμένους 

ὅτι ἄξιοι λόγου εὐσέν, καὶ εἰς στρατηγίας καὶ εἰς τὰς 
ἄλλας ἀρχὰς ἄγει" ἴωνα δ᾽ ἄρα τὸν ᾿Εφέσιον οὐχ 

αἱρήσεται στρατηγ ὸν καὶ τιμήσει, ἐὰν δοχῇ ἄξιος λό- 
γου εἶναι; τί δέ; οὐκ᾿ 4ϑηναῖοι μὲν ἐστὲ οἵ Ἐφέσιοι 
τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἡ Ἔφεσος οὐδεμιᾶς ἐλάττων πόλεως; 

᾿Αλλὰ σὺ γάρ, ὦ Ἴων, εἰ μὲν ἀληϑῆ λέγεις, ὡς τέχνῃ 
καὶ ἐπιστήμῃ οἷός τε εἶ Ὅμηρον ἐπαινεῖν, ἀδικεῖς, ὅς- 
τίς ἐμοὶ ὑποσχόμενος, ὡς πολλὰ κα' καλὰ περὶ Ὃμὴή- 
ρου ἐπίστασαι, καὶ φάσκων ἐπιδείξειν, ἐξαπατᾷς με, 
καὶ πολλοῦ δεῖ σ᾽ ἐπιδεῖξαι, ὅς γε οὐδέ, ἅττα ἔστι 
ταῦτα περὶ ὧν δεινὸς εἶ. ἐθέλεις εἰπεῖν, πάλαι ἐμοῦ 
λιπαροῦντος, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς, ὥςπερ ὃ Πρωτεὺς, παν- 

τοδαπὸς γίγνῃ, στρεφόμενος ἄνω καὶ κάτω, ἕως τε- 
λευτῶν διαφυγὼν μξ στρατηγὸς ἀνεφάνης; ἵνα μὴ 
ἐπιδείξῃς, ὡς δεινὸς εἰ τὴν περὶ Ὁμήρου σοφίαν. 51} 
μὲν οὖν ἘΡΕΡΊΔΩΣ ὧν, ὅπερ νῦν δὴ ἔλεγον, περὶ Ὁμή- 

ρου ὑποσχόμενος ἐπιδείξειν ἐξαπατᾷς με, λυ ϑυ εἰ" 
εἰ δὲ μὴ τεχνικὸς εἶ, ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ κατεχόμενος ὃξ 
Ὁμήρου, μηδὲν εἰδώς, πολλὰ καὶ καλὰ λέγεις περὶ τοῦ 
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ποιητοῦ, ὥςπερ ἐγὼ εἶπον περὶ σοῦ, οὐδὲν ἀδικεῖφ. 
ς ων. Γ Υ̓͂ [ « 4: “ 27 

ἑλοῦ οὖν, πότερα βούλει νομίζεσϑαν ὑπὸ ἡμῶν αδ.κος 
ἀνὴρ εἶναι, ἢ θεῖος. ΤΩΝ. Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώ- 

κρατες" πολὺ γὰρ κάλλιον τὸ ϑεῖον νομέξεσϑαι. ΣΩ. 
Τοῦτο τοίνυν τὸ κάλλιον ὑπάρχει σοι παρ᾽ ἡμῖν, ὦ 
Ἵων, ϑεῖον εἶναν καὶ μὴ τεχνικὸν περὶ Ὁμήρου ἐπαι- 
γξτην. 



ἡ δῶ ς ΡΗΠΠΕΒῦυϑ. δ Ὁ 
“ π͵αοι...»..........»ὕ..-....-......Ψ. 

ΦΙΛΉΡΟΣ 

ΤΟΙ  ΑΛΟΝΆΕΣΝ 

Ἡ ΘΙΚΟ Σὺ 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΛΔΙΑΛΟΓΙΟῪ ΦΙΛΗΒΟΥ ΠΡΟΣΩ͂ΠΑᾺΑ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΩΤΑΡΧΟΣ, ΦΙΛΗΒΟΣ. 

Ὅμα δή, Πρώταρχε, τἶνα λόγον μέλλεις παρὼ Φιλή- 

βου δέχεσϑαν νῦν, καὶ πρὸς τίνα τῶν παρ᾽ ἡμὶν 
ἀμφιςβητεῖν, ἂν μὴ σοι κατὰ γοῦν }) λεγόμενος. βού- 
λει ξυγκεφαλαιωσώμεϑα ἑκάτερον; ΠΡ’. Πάνυ μὲν 
οὖν. ΣΏ. Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαϑὸν εἶναι φησὶ τὸ 
χαίρειν πᾶσι ζώοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν, καὶ 

ὅσα τοῦ γένους ἐστὶ τούτου ξύμφωνα " τὸ δὲ παρ᾽ 
ἡμῶν ἀμφιςβήτημα ἐστι, μὴ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ φρονεῖν 

καὶ τὸ γοεῖν καὶ μεμνῆσϑαν καὶ τὰ τούτων αὖ ξυγ- 
γενῆ, δόξαν τε ὀρϑὴν καὶ ἀληϑεῖς λογισμοὺς, τῆς 
γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λῴω γίγνεσθαι ξύμπασιν, ὅσα 
σεερ αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν" δυγατοὶς δὲ μετασχεῖν 
ὠφελιμώτατον ἁπάντων εἶναν, πᾶσι τοῖς οὖσί τε καὶ 
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ἐσομένοις, μὼν οὐχ οὕτω πως λέγομεν, ὦ Φίληβε, ξκά- 
τερου; Φ]. Πάντων μὲν οὖν μάλιστα, ὦ Σώκρατες. 
.ΣΩ. Δέχῃ δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόμενον, ὦ Πρώταρ- 
χε, λόγον; ΠΡΩ. ᾿νάγκη δέχεσϑαι Φίληβος γὰρ 
ς .» « :- 9 ᾿ κι - δὴ Ν ἐδ. ΄ 

ἡμῖν ὃ καλὸς ἀπείρηκε. ΣΧ). Δ εἴ δὴ περὶ αὐτῶν τρό- 
στο παντὶ τἀληϑὲς πη περανϑῆναι. ΠΡΩ. Δεῖ γὰρ 

ΤΙ 27 - 

οὖν. 1. ΣΩ. 18ὲ δὴ, πρὸς τούτοις διομολογησώ- 
μεϑα καὶ τόδε. ΠΡ. Τὸ ποῖον; Σ,) Ὡς νῦν αὖ- 

τῶν ἑκάτερος ἕξιν ψυχῆς καὶ διάϑεσιν ἀποφαίνειν 
τινὰ ἐπιχειρήσει, τὴν δυναμένην ἀνϑρώποις πᾶσι τὸν 
βίον εὐδαίμονα παρέχειν. ἀρ᾽ οὐχ οὕτω; ΠΡΩ. Οὕ- 
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τω μὲν οὖν. Σ.Ὦ. Οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τὴν τοῦ χαίρειν, 
ἡμεῖς δ᾽ αὖ τὴν τοῦ φρονεῖν ; ΠΡΩ. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΩ. Τί δ᾽, ἂν ἀλλη τις κρείττων τούτων φανῇ ; μῶν 
οὐνκ, ἂν μὲν ἡδονῇ μᾶλλον φαίνηται ξυγγενής, ἡττώ- 
μεϑὰ μὲν ἀμφότεροι τοῦ ταῦτα ἔχοντος βεβαίως βίου, 

“ο᾿ δ δ ΩΝ «ς .ο- Π »ο-7»᾽ Υ̓͂ 

κρατεῖ δὲ ὃ τῆς ἡδονῆς τὸν τῆς φρονήσεως; ΠΡΩ. 
ναί, ΣΙ. Ἂν δὲ γε φρονήσει, νικᾷ μὲν φρόνησις 

Ά «ς Υ ε ΚΡ ..Ξ - ς »-»"΄ ᾽ εἴ «.ς Π 

τὴν ἡδονὴν, ἡ δὲ ἡττᾶται; ταῦϑ'᾽ οὕτως ὁμολογού- 

μενὰ φατέ, ἢ πῶς; ΠΡΩ. Ἔμοιγ᾽ οὖν δοκεῖ. ΣΏ. 
« ΄ χιιος ᾿ . ἘΠ 

71 δὲ Φιλήβῳ; τί φης; ΦΙ. ΤἩιὶμοὶ μὲν πάντως νικᾷν 
κ ὃ -.δ -Ὁ ι δόξ 3 2 ε Γ 5 νὰ 
πϑονὴ δοκεῖ καὶ δόξει, σὺ δ᾽, ὦ Πφώταρχε, αὐτὸς 

γνώσῃ. ΠΡΌ. Παραδούς, ὦ Φίληβε, ἡμὶν τὸν λό- 
Φ 

γον, οὐκ ἂν ἔτι κύριος εἴης τῆς ποὸς Σωκράτη ὅμο- 

λογίας, ἢ καὶ τοὐναντίον. ΦΙ.᾽4ληϑῆὴ λέγεις. ἀλλὰ 
Ἑ Φ -- ἴω] » τ « 

γερ ἀφοσιοῦμαι, καὶ μαρτύρημαιγῦν αὐτὴν τὴν ϑεόν. 
ΠΡ. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων αὐτῶν ξυμμάορτυρες ἂν 

εἶμεν, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ λέγεις. ἀλλὰ δὴ τὰ μετὰ 
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ταῦτα ἑξῆς, ὦ Σώκρατες ,) ὅμως καὶ μετὰ Φιλήβου 
ἑπόντος, ἢ ὕπως ἂν ἐθέλῃ, πειρώμεθα περαίνειν. 

ΕῚ. ΣΩ,. Πειρατέον ἀπ᾽ αὐτῆ: δὴ τῆς ϑεοῦ, ἣν 
ὅ)ε φροδίτην μὲν λέγεσθαί φησι, τὸ δ᾽ ἀληϑ ἐστα- 
τον αὐτῆς ὄνομα, ᾿ ΠΤ ὐδνὴν εἶναι. ΠΡΩ. ᾿ορϑότατα. 
Σι, . Τὸ δὲ "μὸν δέος, ω Πρώταρχε; ἀεὶ πρὸς τὰ 
τῶν ϑεῶν ὀνόματα οὐκ ἔστι κατ᾽ ἄνϑρωπον, ἀλλὰ 
σιέρα τοῦ μεγίστου φόβου: καὶ νῦν τὴν μὲν ᾿ἄφρο- 
δίτην, ὅπῃ ᾿ἐκείνῃ φίλον; ταύτη προσαγορεύω " 
τὴν δὲ ἡδονὴν οἶδα ὡς ἔστι ποικίλον, καὶ, ὅπερ 

εἶπον, ἀπ᾿ ἐκείνης ἡμᾶς ἀρχομένους ἐνθυμεῖσθαν 
δεὶ καὶ σκοπεῖν, ἥντινα φὗσιν ἔχει. ἔστι γὰρ ἀκού- 
είν μὲν οὕτως ἁπλῶς ἕν τι, μορφὸς δὲ δήπου παν»- 
τοίας εἴληφε, καί τινὰ τρόπον ἀνομοίους ἀλλήλαις. 
ἐδὲ γάρ᾽ ἥδεσθαι μὲν φαμὲν τὸν ἀκολασταΐίνοντα 
ἄνγϑρωπον, ἤδεσϑαι δὲ καὶ τὸν σωφρονοῦντα αὐτῷ 
τῷ σωφρυγεῖν, ἥδισθϑαι δ᾽ αὖ καὶ τὸν ἀνοηταίνον- 

τὰ, ποαὶ ἀνοήτων δοξῶν παὶ ἐλπίδων μεστόν, ἣδε- 
σϑαι δ᾽ αὖ καὶ τὸν φρονοῦντα αὐτῷ τῷ φρονεῖν " 
καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν ἑκατέρας πῶς ἄν τις, ὁμοίας 
ἀλλήλαις εἶναι λέγων, οὐκ ἀνόητος φαίνοιτ᾽ ἂν ἐνδί- 
πως} 1]Ρ.. Εἰσὶ μὲν γὰρ ἀπ᾿ “ἐναντίων, ὦ Σώκρα- 
τεῷ, αὗται πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταί 7ὲ ἀλλήλαις 
δναντίαι. πῶς γὰρ ἡδονή .7ε 5 Ἰδονῇ μὴ οὐχ ὁμοιότα- 
τὸν ἂν εἴη, τοῦτο αὐτὸ δαυτῷ, πάντων χρημάτων; 
ΣΩ. Καὶ γὰρ χρῶμα, ὦ δαιμόνιε, χρώματι κατά 
γε αὐτὸ τοῦτο οὐδὲν διοίσει τὸ χρῶμα εἰναι τὸ 

πᾶν" τό γε μὴν μέλαν τῷ λευκῷ πάντες γιγγώσκο- 
αι. ΟΡ», ΤοΟΜ, 111, Ἑ 



ἀἐανμ οὐϑοδοι Ὁ 

χά ΡΙΑΤΟΝΙ͂ Ῥ.15. 6, Ὁ. α, 

μὲν ὡς πρὸς τῷ διάφορον εἶναι καὶ ἐναντιώτατον 
ὃν τυγχάνει. καὶ δὴ καὶ σχῆμα σχήματι κατὰ ταυ- 

τὸν γένει μέν ἐστι πᾶν ἕν, τὰ δὲ μέρη τοῖς μέριοιν 
αὐτοῦ, τὰ μὲν ἐναντιώτατα ἀλλήλοις, τὰ δὲ δια- 
φορότητα ἔχοντα μυρίαν που τυγχάνει" καὶ πολλ᾽ 
ἕτερα οὕτως ἔχονθ᾽ εὑρήσομεν. ὥςτε τούτῳ γε τῷ 

λόγῳ μὴ πίστευε, τῷ πάντα τὰ ἐναντιώτατα ἕν ποί- 
οὔνει. φοβοῦμαν δέ, «ἡ τινὰς ἡδονὰς ἡδοναῖς εὑρή- 
σομεν ἐναντίας. ΠΡΏ. Ἴσως" ἀλλὰ τί τοῦϑ᾽ ἡμῖν 
βλάψει τὸν εόγον; Σ,Ώ. Ὅτι προσαγορεύεις αὐτὰ 
ἀνόμοια ὄντα ἑτέρῳ, φήσομεν, ὀνόματι" λέγεις ἢ 
γὰρ ἀγαϑὰ πάντα εἶναι τὰ ἡδέα. τὸ μὲν οὖν μὴ οὐχ 
ἡδέα εἶναι τὰ ἡδέχ, λόγος οὐδεὶς ἀμφιςβητεῖ κακὰ 
δὲ ὄντα α τῶν τὰ πολλὲὲ, καὶ ἀγαϑὰ δέ, ὡς ἡμεῖς 
φαμέν, διὼς πάντα σὺ προσαγορεύεις ἀγαϑά, αὖ- 

τὰ ὁμολογῶν -᾿νόμοια εἶναι τῷ λόγῳ, εἴ τίς σὲ προς- 
αναγκάζοι. τἰ οὖν δὴ ταυτὸν ἐν ταῖς κακαὶς ὁμοίως 

καὶ ἐν ἀγαϑαϊς ἐνόν, πάσας ἧδονας ἀγαϑὸν εἶναι 
προσαγορεύεις; ΠΡ. Πῶς λέγεις, ὦ Σώκρατες; 

οἴει γάρ τινα ξυγχυθήσεσϑαι ϑέμενον ἡδονὴν εἰναι 
τἀγαθόν, εἶτα ἀνέξευϑαΐ σου λέγοντος, τὰς μὲν εἶ- 
γαΐ τινὰς ἡδονὰς ἀγαϑάς, τὰς δὲ τινας ἑτέρας αὖ- β 

τῶν καχάς; ΣΏ. ᾿Αλλ᾽ οὖν ἀνομοίους γε φήσεις, 
αὐτὸς ἀλλήλοις εἶναν καί τινας “ναντίας. ΠΩ. 
Οὔ τι, καϑόσον γε ἡδοναί. Σ.Ώ. Πάλιν εἰς τὸν αὖ-᾿ 

τὸν φευοόμεϑο λόγον. ὦ Πρώταρχε. οὐδ᾽ ἄρα ἡδονὴν. 

ἡδονῆς διάφορο:, ἀλλ᾽ πάσας ὅδμοέας εἶναι «ρἡσο- 
μεν, καὶ τὰ παραδείγματα ἡμᾶς δὴ τὰ νῦν λεχϑέντα 
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οὐδὲν τιτρώσκει. πειρασόμεϑα δὲ καὶ ἐροῦμεν, ἅπερ 
οἵ πάντων φαυλότατοί τε καὶ περὶ λόγους ἅμα γξοι. 
ΠΡΩ. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις; ΣΩ. Ὅτι σὲ μιμούμε- 
γος ἐγὼ καὶ ἀμυνόμενος, ἐὰν τολμῶ λέγειν ὡς τὸ 
ἀνομοιότατόν ἐστι τῷ ἀνυμοιοτάτῳ πάντων ὁμοιό- 
τατον, ἕξω τὰ αὐτὰ σοι λέγειν. καὶ φανοὐμεϑά γε 
γεώτεροι τοῦ δέοντος, καὶ ὃ λόγος ἐκπεσὼν ἡμῖν οἱ- 

χήσεται. πάλιν οὖν αὐτὸν ἀνακρουώμεϑα, καὶ τάχ᾽ 
ἀνιόντες εἰς τὰς ὁμοίας ἴσως ἄν πὼς ἀλλήλοις ξυγ- 

χωρήσαιμεν. ΠΡ. “έγε, πῶς; Τ᾿. ΣΩ. μὲ ϑὲς 
ὑπὸ σοῦ πάλιν ἐρωτώμενον, ὦ Πρώταρχε. ΠΡΩ, 
Τὸ ποῖον δή; Σ.Ὡ. Φρόνησίς τε καὶ ἐπιστήμη καὶ 
γοὺς καὶ πάνϑ᾽, ὁπόσα δὴ κατ᾽ ἀρχᾶς ἐγὼ ϑέμε- 
γος εἶπον ἀγαϑά, διερωτώμενος ὃ τί ποτὲ ἐστιν 
τἀγαϑόν, ἄρ᾽ οὐ ταυτὸν πείσονται τοῦτο, ὅπερ ὁ 

σὸς λόγος; ΠΡΩ. Πῶς; 2.2. “Πολλαΐ τε α᾽ ξυνά- 

πασαν ἐπισιῆμαν δόξουσιν εἶαι καὶ ἀνόμοιοί τι- 
γες αὐτῶν ἀλλήλαις" εἰ δὲ καὶ ἐναντίαν πῃ γίγνον- 

ται τινὲς, ἀρα ἄξιος ἂν εἴην τοῦ διαλέγεσθαι νῦν, 
εἰ φοβηϑεὶς τοῦτο αὐτὸ, μηδεμίαν ἂν ἀνόμοιον 
φαίην ἐπιστήμῃ γίγνεσθαι, κἄτειϑ᾽ ἡμῖν οὗτος ὅ 
λόγος, ὥςπερ μῦϑος, ἀπολόμενος οἴχοιτο, αὐτοὶ 
δὲ σωζοίμεθα ἐπί τινος ἀλογίας ; ἀλλ᾽ οὐ μὴν τοῦτο 
δεῖ γεγέσϑαι, πλὴν τοῦ σωθῆναι. τό γε μὴν μοι 
ἴσον τοῦ σοῦ τι καὶ ἐμοῦ λόγου ἀρέσκει" πολλαὶ 

μὲν ἡδοναὶ καὶ ἀνόμοιον γιγνέσθων, πολλαὶ δὲ ἐπι- 
στῖμαι ταὶ διάφοροι. τὴν τοίνυν διαφορότητα, ὦ 
Πρώταιχε, τοῦ ἀγαϑοῦ τοῦ τ΄ ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ 

Κα 



118 ΡΙΑΤΟΝΙΘ ἀκ 

μὴ ἀποκρυπτόμενοι, κατατιϑέντες δὲ εἰς τὸ μέσον, 
τολμῶμεν, ἄν πὴ ἐλεγχόμενοι μηνύσωσι, πότερον 
ἡδονὴν τἀγαϑὸν δεῖ λέγειν “ἢ φρόνησιν ἤ τι τρί- 
τον ἄλλο εἶναι" νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε αὐτὸ 
τοῦτο φιλονεικοῦμεν, ὅπως, ἅ ᾽γὼ τίϑεμαι, ταῦτ᾽ 
ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦϑ'᾽ ἃ σὺ τῷ δ᾽ ἀληϑεστά- 
τῷ δεῖ που ξυμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω. ΠΡ. Ζ:εῖ γὰρ 
οὖν. Ὗ. Σ,. Τοῦτον τοίνιν τὸν λόγον ἕτι μᾶλλον 
δι᾿ ὁμολογίας βεβαιωσώμεϑα. ΠΡ. Τὸν ποῖον 
δὴ; ΣΏ. Τὸν πᾶσι παρέχοντα ἀνθρώποις πρόγμα- 
τοι ξκοῦοίΐ τὲ καὶ ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε. ΠΡ. 

«“ὲγε σαφέστερον. “Σ.,Ώ.. Τὸν γῦν δὴ παραπεσόντα 
λέγω, φύσει πως πεφυκότα ϑαυμαυστόν. ἕν γὰρ δὴ 
τι πολλὰ εἶναι καὶ τὸ ἕν πολλά, ϑαυμαστὸν λε- 
χϑὲν καὶ ῥάδιον ἂν ἀμγιςβητῆσαν τῷ τούτων ὅπο- 
τερονοῦν τιϑεμένῳ. ΠΡ, Ὧρ᾽ οὖν λέγεις, ὅταν 
τις ἐμὲ φῇ Πρώταρχον, ἕνα γεγονότα φύσει, ποῖλ- 

λοὺς εἶναι, πάλιν τοὺς ἐμὲ καὶ ἐναντίους ἀλλήλοις, 

μέγαν καὶ σμικρόν; τεϑέμενος, καὶ βαρὺν καὶ κοῦ- 
φον τὸν αὐτόν, καὶ ἄλλα μυρία; «ΣΏ. Σὺ μέν, ὦ 

Πφώταρχε; εἴρηκας τὰ δεδημευμένα τῶν ϑαυμαστῶν 
περὶ τὸ ἕν καὶ πολλά, ξυγκεχωρημένα δὲ, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, ὑπὸ πάντων ἤδη, μὴ δεῖν τῶν τοιούτων 
ἅπτεοϑαι, παιδαριώδη καὶ δάδια, καὶ σφόδρα τοῖς 

λόγοις ἐμπόδια ὑπολαμβανόντων γίγνεσϑαι. ἐπεὶ 
μηδὲ τὰ τοιάδε, ὅταν τις ἑκάστου τα μέλη τὲ καὶ 

ἅμα μέρη διελὼν τῷ λόγῳ, πάντα ταῦτα τὸ ἕν ἕκεῖνο 
εἶναι διομολογησάμενον ἐλέγχῃ καταγελῶν, ὅτι τέ- 

ὍΝ 
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ρατα διηνάγκασται φάναι, τό τε ἕν ὡς πολλά ἐστι 
καὶ ἄπειρα, καὶ τὰ πολλὰ ὡς ἕν μόνον. ΠΡΏ. 

Σὺ δὲ δὴ ποῖα ἕτερα» ὦ “ΦΣώκχρατες, λέγεις» ἃ 

μήπω ξυγκεχωρημένα δεδήμευται περὶ τὸν αὐτὸν 
τοῦτον λόγον; ΣΩ. Ὁπόταν, ὦ παΐ, τὸ ἕν μὴ τῶν 
γιγνομένων τὲ καὶ ἀπολλυμένων τις τιϑῆται, καϑ- 
ἀπερ ἀρτίως ἡμεῖς εἴπομεν" ἐνταυϑοὶ ἐς γὰρ καὶ 
τὸ τοιοῦτον ἕν, ὅπερ εἴπομεν νῦν δή, ξυγκεχώρη- 
ταί, τὸ μὴ δεῖν ἐλέγχειν. ὅταν δέ τις ἕνα ἄνϑρωπον 
ἐπιχειρῇ τίϑεσθαι καὶ βοῦν ἕνα, καὶ τὸ καλὸν ἕν 
καὶ τἀγαϑὸν ἕν, περὶ τούτων τῶν ἕνάδων καὶ τῶν 
τοιούτων ἢ πολλὴ σπουδὴ, μετὰ διαιρέσεως μη ΐε: 
βήπησις γίγνεται. ΠΡΩ. Πῶς; Σ.. Πρῶτον με 

εἴ τινὰς δεῖ τοιαύτας εἶναι μονάδας πὐδρβωῇ 
ἀληϑῶς οὔσας, εἶτα πῶς αὖ ταύτας; μίαν δκάστην, 

οὖσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ μήτε γένεσιν μὴτε ὄλε- 
ϑρον προςδεχομένην, ὅμως εἰγαι βεβαιότητα μίαν 
ταύτην, μετὰ δὲ τοῦτ᾽, ἐν τοῖς γιγνομένοὶς αὖ καὶ 

ἀπείροις εἴτε διεσπασμένην καὶ πολλὰ γεγονυῖαν 
ϑετέον, εἴϑ' ὅλην αὐτὴν αὑτῆς χωρίς" ὃ δὴ πάντων 

ἀδυγατώτατον φαίνοιτ᾽ ἄν, ταυτὸν καὶ ἕν ἅμα ἐν ξγέ 
18 κοιὶ πολλοῖς γίγνεσθαι. ταῦτ᾽ ἔστι τὼ περὶ τὰ τοι- 
αὕτα ἕν καὶ πολλά, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνα, ὦ Πρώταρχε, 
ἁπάσης ἀπορίας αἴτια, μὴ καλῶς ὅδμολογηϑέντα, 
καὶ εὐπορίας ἂν αὖ, καλῶς. ΠΡΩ. Οὐκοῦν χοὴ που 
τοῦϑ᾽ ἡμᾶς, ὦ «Σώκρατες ) ἐν τῷ νῦν πρῶτον δια- 

πονήσασϑαι; ΣΩ. Ὡς γοῦν ἐγὼ φαίην ἄν. ΠΡ. 
Καὶ πάντας τοίνυν ἡμᾶς ὑπόλαβε ξυγχωρεῖν σοὺ 



μον σι [9] ΡΙΑΤΟΝΙ5 ἃ, ε, Ρ.16. ἃ, 

τοὺςδὲ τὰ τοιαῦτα, Φίληβον δ᾽ ἴσως κράτιστον ἐν 

τῷ νῦν ἐπερωτῶντα μὴ κινεῖν εὖ κείμενον. ΨΙ. Σ4). 
Ἡἶἶεν. πόϑεν οὖν ἄν τις ταύτης ἄρξηται πολλῆς οὔ- 
σῆς καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμριςβητούμενα μάχης; 
ἀρ ἐνθένδε; ΠΡΏ. ΠπΠόϑεν; ΣΩ.. Φαμέν που ταυ- 
τὸν ἕν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων γιγνόμενα περιτρέχειν 
πάντη καϑ᾽ ἕκαστον τῶν λεγομένων ἀεὶ καὶ πάλαι 
(αὶ γῦν, καὶ τοῦτο οὔτε μὴ παὐσηταί ποτε, οὔτε 
ἤρξατο νῦν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ φαΐνε- 

τῶι, τῶν λόγων αὐτῶν ἀϑάνατόν τι καὶ ἀγήρων 
σάϑος ἐν ἡμῖν, ὁ δὲ πρῶτον αὐτοῦ γευσώμενος ἕκά- 
στοτε τῶν νέων, ἡσϑεὶς ὥς τινα σοφίας εὑρηκὼς 

ϑησαυρόν, ὕφ᾽ ἡδονῆς ἐνθουσιᾷ τε καὶ πάντα κι- 
γεῖ λόγον ἄσμενος, τοτὲ μὲν ἐπὶ ϑάτερα κυκλῶν 
καὶ ξυμφύρων εἰς ἕν, τοτὲ δὲ πάλιν ἀνελίττων καὶ 

διαμερίζων, εἰς ἀπορίαν αὑτὸν μὲν πρῶτον καὶ μά- 
λιστα καταβάλλων, δεύτερον δ᾽ ἀεὶ τὸν ἐχόμενον, 
ὧν τε γεώτερος ἄν τε πρεσβύτερος ἂν τὸ ἥλιξ ὧν 

τυγχάνῃ, φειδόμενος οὔτε πατρὸς οὔτε μητρὸς 
οὔτε ἄλλου τῶν ἀκουόντων οὐδενός, ὀλίγου δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ζώων, οὐ μόνον τῶν ἀνϑρώπων" ἐπεὲ 
βαρβάρων γε οὐδενὸς ἂν φείσαιτο, εἴπερ ἑρμηνέα 
μόνον ποϑὲν ἔχοι. ΠΡΩ. Αρ᾽, ὦ Σώκρατες, οὐχ 
δρῇς ἡμῶν τὸ πλῆϑος, ὅτι νέον πάντες ἐσμὲν, καὶ 

οὐ φοβῇ μὴ σοι μετὰ Φιλήβου ξυνεπιϑώμεϑα, 
ἐὸν ἡμῶς λοιδορῆς; ὅμως δὲ ---- μανϑάνομεν γὰρ ὃ 
λέγεις ---- εἴ, τις τρόπος ἐστὶ καὶ μηχανὴ. τὴν μὲν τοι- 
αὐτὴν ταραχὴν ἡμῖν ἔξω τοῦ λόγου εὐμενῶς πὼς ἀπελ- 
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ϑεῖν, ὅδδὸν δὲ τινα καλλίω ταύτης ἐπὶ τὸν λόγον 
ο - Υ ε - - 

ἀνευρεῖν, σὺ τὲ προθυμοῦ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ξυνα- 
. Π 5 ν᾽ 

κολουϑήσομεν εἰς δύναμιν" οὐ γὰρ σμικρὸς ὃ πυρὼν 
5 " 3 τ 5 Ἦ - 4 

λόγο:, ὠ “Σώκρατες. ΣΏ,.. Οὐ γὰρ οὖν, παῖδες; 
ὥς φησιν ὑμᾶς προσαγορεύων Φίληβος, οὐ μὴν ἐστι 
καλλίων ὁδὸς οὐδ᾽ ἂν γίγνοιτο, ἧς ἐγὼ ἑθαστὴς 
μὲν εἶμι ἀεί, πολλάκις δὲ μὲ ἤδη διαφυγοῦσα ἔἕρη- 
Ἵ ἢ ͵ ᾽ Υ̓ 

μον καὶ ἄπορον νη οι φυϑὸ πρῶ. Τῖς αὕτη; λεγέ- 
σϑω μόνον. ΣΏ. Ἣν δηλῶσαν μὲν οὐ πάνυ χαλδ:- 
πόν, χρῆσϑανι δὲ παγχάλεπον" πάντα γάρ, ὅσα 

τέχνης “χόμενα ἂν εὑρεϑὴ πώποτε, διὺ ταύτης φα- 
Γ ἣ τ ἐ Υ 

γερὰ γέγονε. σχόπει δὲ ἢν λέγω, ΠΡΩ. “Ἱέγε μόνον, 
--- ᾿ 2 »,ὺν ε 

ΣΏ. Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὡς γε κατα- 
φαίνεται, ἐμοὶ ποϑὲν ἐκ ϑεῶν ἐῤῥίφη διά τινος 

΄ [{ Υ͂ Τὰ ΔΑ , δα Υ 

Προομηϑέως ἅμα φανοτάτῳ τιν! πυρί" καὶ οἱ μὲν 
Υ “Ὁ Ἱ Β- ὦ ἴω) 

παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν καὶ εγγυτέρω ϑεῶν οἰκοῦγ- 
τες, ταύτην τὴν φήμην παρέδοσαν, ὡς -ἕ ἑνὸς μὲν 
καὶ πολλῶν, ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἶναι, πέρας 

δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν ξαυτοῖς ξύμφυτον ἐχόντων" δεῖν 
» Εἴς ξὸ ᾿ 

οὖν ἡμᾶς, τούτων -ὕτω διακεκοσμημένων, ἀεὶ μίαν 
» ᾿ «ς ’, “Ὁ 

ἰδέαν περὶ παντὸς ἑκάστοτε ϑεμένους ζητεῖν " εὑρή- 
Ἵ Ἵ - ἘΡὰ 5 ᾿ 

σειν γὰρ ἐνοῦσαν" εὧὧν οὖν καταλάβωμεν, μετὰ μίαν 

δύο, εἴ πως εἰσί, σκοπεῖν, εἰ δὲ μή, τρεῖς ἤ τινα 
., Φ Υ͂ ᾿Ὶ ῳ ει 5 ι2 [4 ᾿ 

ἀλλον ἀριϑμόν, καὶ τῶν ἕν ἐκείνων ἕκαστον πάλιν 

ὡσαύτως, μέχρι πὲρ ἂν τὸ κατ᾽ ἀρχὰς ἕν μή, ὅτι ἕν. 
ι ᾿ ἵν ὧΥ ν 5 , Ἐν 3 2 « καὶ πολλὰ καὶ ἀπειρά ἐστι, μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ 
ἥ“ ὁ ΄ Ρ ᾿ ᾿ δ Θ᾿ Υ 5 ᾿ 4 - 

καὶ ὁπόσα τὴν δὲ τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλῆ- 
Α ’ 3 Ἷ ϑὸς μὴ προςφέρειν, πρὶν ἂν τις τὸν ἀρυϑμὸν αὐτοῦ 
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σιάντα κατίδη, τὸν μεταξὺ τοῦ ἀπείρου τὲ καὶ τοῖ 
ξγός" τότε δ᾽ ἤδη τὸ ἕν ἕκαστον τῶν πάντων εἰς τὸ 
ἄπειρον μεϑέντα χαίρειν ἐᾷν, οἵ μὲν οὖν ϑεοί, ὅπερ 
εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν σκοπεῖν καὶ μανϑά- 
γεν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους. οὗ δὲ νῦν τῶν ἀνϑρώ- 
πῶὼν σοφοὶ ἕν μέν, ὅπως ἂν τύχωσι, καὶ πολλὰ ϑᾶι- 
τον καὶ βραδύτερον ποιοῦσιν τοῦ δέοντος, μετὰ δὲ 

τὸ ὃν ἄπειρα εὐθύς, τὰ δὲ μέσα αὐτοὺς ἐκφεύγει, 
οἷς διακεχώρισται τό τὸ διαλεκτικῶς πάλιν καὶ τὸ 
ἐριστικῶς ἡμᾶς ποιεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλους τοὺς λό- 

γους. ΜΠ. ΠΡΩ. Τὰ μὲν πως, ὦ Σώκρατες, δοκῶ 

σου μανθάνειν, τὼ δὲ ἔτι δέομαι σαφέστερον. ἃ 
λέγεις, ἀκοῦσαι. ΣΏΩ. “Σαφὲς μὴν, ὦ Πρφώταρχξ, 

ἐσεὶν ἐν τοῖς γράμμασιν, ὃ λέγω, καὶ λάμβανε αὐτὸ 
ἐν τούτοις, οἵςπερ καὶ πεπαίδευσαι. ΠΡ. Πῶς, 

ΣΩ. Φωνὴ μὲν ἡμῖν ἐστί που μία διὰ τοῦ στόμα- 
τος ἰοῖσα καὶ ἄπειρος αὖ πλήϑει, πάντων τὸ καὶ 
ἑκάστου. ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΏ. Καὶ οὐδὲν ἑτέρων γε 
τούτων ἐσμέν πω σοφοί, οὔτε ὅτι τὸ ἄπειρον αὐτῆς 
ἴσμεν οὔτε ὅτι τὸ ἕν, ἀλλ᾽ ὅτι, πόσα τὲ ἔστι καὶὲ 
ὁποῖα, τοῦτ ἔστι τὸ ἀπνασ ἃ ἕχαστον ποιοῦν 
ἡμῶν. ΠΡΩ.4ληϑέστατα.  ΣιΏ. Καὶ μὴν καὶ τὸν 

μουσικὸν ὃ τυγχάνει ποιοῦν, τοῦτ᾽ ἔοτε ταυτόν. 

ΠΡΩ. πῶς; ΣΏ. Φωνὴ μὲν που καὶ τὸ κατ᾽ ἐκδέ- 
γὴν τὴν τέχνην ἐστὶ μία 'ν αὐτῆ. ΠΡΩ,. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΙ. 400 δὲ ϑῶμεν, βαρὺ καὶ ὀξὺ. καὶ τρίτον 
ὁμότονον, ἢ ᾿ὥς; ΠΡΩ. Οὕτως. ΣΩ. .41λλ᾽ οὔπω 
σοφὸς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν, «εἰδὼς ταῦτο μόνα; 



ἃ. εν. Ὁ, 18.8. ῬΗΠΠΈῈΒῸΌΞΘ. τὸ 

. 3 » “Ὁ ΝῚ ΨΦ 

μὴ εἰδὼς δὲ, ὥς γ᾽ ἔτος εἰστεῖν, εἰς ταῦτα οὐδενὸς 

ἐπειδὰν λάβης τὰ διαστήματα ὁπόσα εστὶ τὸν ἄρι- 
ϑμὸν τῆς φωνῆς, ὀξύὑτητός τε πέρν καὶ βαρύτητος, 
καὶ ὁποῖα, καὶ τοὺς ὅρους τῶν διαστημάτων, καὶ 

» τᾺ 

τὸ ἐκ τούτων ὅσα ξυστήματα γέγονεν" ----- ἃ κατιδόν- 
τες οὗ πυόσϑεν παρέδοσαν ἡμῖν τοῖς ἑπομένοις ἐκεί- 

γοις, καλεῖν αὐτὰ ἁρμονίας, ἕν τε ταῖς κινήσεσιν 

αὖ τοῦ σώματος ἕτερα τοιαῦτα ἐνόντα πάϑη ,,.᾿»νύ- 
«λ ι . τ "οὖ Ὦ ᾿ “- 2 Υ 

μενα, ἃ δὴ δι᾿ ἀριϑμῶν μετρηϑέντα, δεῖν αὐτῷ 
4 ι Π ΒΝ] ᾿ ε΄ 5 

φασι ῥυϑμοὺς καὶ μέτρα ἐπονομάζειν, καὶ ἅμα ἐν- 
- ͵ -} ᾿ ς , Ὁ 

γοεῖν, ὡς οὕτω δεῖ περὶ παντὸς ἑνὸς καὶ πολλῶν 
- , -Ὁ- Ω .“ » ᾿ 

σκοπεῖν" ---- ὅταν γὸὺρ ταῦτά τε λάβῃς οὕτω, τότε εἐγὲ- 
ἢ 25» “- 2», γου σοφός, ὅταν δὲ ἄλλο τῶν ὄντων ὁτιοῦν ταύτῃ 

σκοπούμενος ἕλης, οὕτως ἔμφρων περὶ τοῦτο γέγο- 

γας. τὸ δ᾽ ἀπειρόν σε ἑκάστων καὶ ἐν ἑκάστοις πλῆ- 

ὅϑος ἄπειρον ἑκάστοτε ποιεῖ τοῦ φρονεῖν, καὶ οὐκ 
Σλ) Γ ι ν δ᾽ ΕῚ ͵ Ὁ ε΄, 5» 3 Ε 5 Ω 4 

ἑλλόγιμον οὐδ᾽ ἐνάριϑμον, ἅτ᾽ οὐκ εἰς ἀριθμὸν 
’ » ΩΝ ΄ 2 7 

οὐδένα ἕν οὐδενὶ πώποτε ἀπιδόντια. ὟΠΠ, ΠΡΟ. 
᾿} Ι 3 

Κάλλιστα, ὦ Φίληβε, ἔμοιγε τὰ νῦν λεγόμενα εἰρη- 
κέναν φαΐνεταν Σωκράτης. Φ]. Καὶ ἐμοὶ ταῦτά γε 

2 Υ 5 ᾽ ’ ὃ ̓ ᾿ ες “οΣ’8σἍἌ ε 7 τ - 

αὐτά. δλλὰ τί δήποτε πρὸς ημᾶς ὃ λόγος οὗτος νῦν 
γ ᾿ 3 -Ὁ 

εἴρηται; καὶ τόποτε βουλόμενος; ΣΏ. Ὀρϑῶς μέν» 
6 -- ᾿ΥΨΩΣΕ 2 

τοῦ τοῦϑ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἠρώτηκε Φίληβος. 
ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν" καὶ ἀποκρένου γε αὐτῷ. ΣΩ. 
Ζίράσω ταῦτα, διελϑὼν σμικρὸν ἔτι περὶ αὐτῶν τοὐ- 

«“ ἢ Υ [9] ε .- " “ τι τῶν. ὡςπὲρ γὰρ ἕν ὁτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι, τοῦ- 

τὸν, ὡς φαμὲέ ἧς ἐπ᾽ ἀπεί δεῖ οὐ λέπειν » Ὡς φαμὲν», οὐκ ἐπ ἀπείρου δεὶ φύσιν βλέπει 
᾿ 
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5 ϑ' Φ οὖν ΄ ἢ 5 

εὐθύς, ἀλλ᾽ επί τινα ἀριϑμόν, οὕτω καὶ τοὐναν- 
τίον, ὅταν τις τὸ ἄπειρον ἀναγχασϑῇ πρῶτον λαμ- 

, ἀν κ π᾿ Ὁ 3 δῶ ἕ ) ἂ απ Ὁ « Ὕ 
βάνειν, μὴ ἐπὶ τὸ ἕν εὐϑὺς, ἀλλ ἐπ ἀριϑμὸν αὖ 
τινὰ πλῆϑος ἕκαστον ἔχοντά τι κατανοεῖν, τελευ- 

“ Ἵ 3 Υ͂ γὼ, - 

τᾷν τὸ ἐκ πάντων εἰς ἕν. πάλιν δὲ ἐν τοῖς γράμμασι 

τὸ νῦν λεγόμενον λάβωμεν. ΠΡΩ. Πῶς; Σ,Ώ. ι΄πει- 
δὴ :ωνὴν ἄπειρον κατενόησεν, εἴτε τις ϑεὸς εἴτε 
καὶ; ϑεῖος ἄνϑρωπος, ὡς λόγος, ἐν Αἰγύπτῳ Θεῦϑ' 
τινὶ τοῦτον γενέσϑαν λέγων, ὃς πρῶτος τὰ φωγὴεν- 

τὰ ἐν τῷ ἀπείρω κατενόησεν οὐχ ἕν ὄντα ἀλλὰ 
σιλείω, καὶ πάλιν ἕτερα φωνῆς μὲν οὔ, φϑόγγου 
δὲ μετέχοντα τινός, ἀριϑμὸν δὲ τινα καὶ τούτων εἰ- 
γαν, τρίτον δὲ εἰδος γραμμάτων διεστήσατο, τοὶ νῦν 

Υ »Ἄ Ὁ } Π ᾿᾽ ο , Γ 

λεγόμενα ἀφῶνα ἡμῖν" τὸ μετὰ τοῦτο διῆρεν τά τε 
ἄφϑογγα καὶ ἄφωνα, μέχρι ἑνὸς ἑκάστου, καὶ 

᾿ Υ ’ 4 5» 

τὰ φωνήεντα καὶ τιὶὶ μέσα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, 
εἰ δι ΕῚ ᾿ ι Ἔν ἐἶν Εἰ Νὰ ὡς ὧν 
ἑως αὐτῶν ἀριϑμὸν λαβὼν εν τε ἑκάστῳ καὶ ξὺμ- 

- υ »“ 5 " 

πασι στοιχεῖον ἐπωνόμασε" καϑορῶν δέ, ὡς οὐδεὶς 
δι» 5ιδα μν ᾽Ὁ 53. ἢ 3 ΕΝ τ ν ἃς Ψ ἡμῶν οὐδ᾽ ἂν ἕν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ ἄνευ πάντων αὖὐ- 
ε - Φ « τῶν μάϑοι, τοῦτον τὸν δεσμὸν αὖ λογισάμενος, ὡς 

ὄντα ἕνα καὶ ταῦτα πάντα ἕν πὼς ποιοῦντα, μίαν. 
2 5 -Ὁἷ “Ξ 

ἐπ αὐτοὺς ὡς οὖσαν γραμματικὴν τέχνην ἐπεφϑ ἐγ» 
ἕατο προσειπών. ΦΙ. Ταῦτ᾽ ἔτι σαφέστερον ἐκείνων 

5 ᾿ , 27 το ; »ὕ 
αὐτὰ τὲ καὶ πρὸς ἄλληλα, ὦ Πρώταρχε, ἐμαϑον, 

᾿ 2 3 ο- - ᾿ . ᾿ 
τὸ δ᾽ αὐτό μον τοῦ λόγου νῦν τε καὶ σμικρὸν ἕμ- 
προσϑεν ἐλλείπεται. ΣΏ. Μῶν, ὦ Φίληβε, τό, τί 

. 2» ὡς “ ο, 5. Δ. Φ -.- 3» « 
σιρὸς ἔπος σὺ ταῦτ ἐστι; ΦΙ. Ναι, τοῦτ ἔστιν 9 

πάλαν ζητοῦμεν ἐγὼ τε καὶ Πρώταρχος. ΣΩ. Η 
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μὴν ἐπ᾿ αὐτῷ γε ἤδη γεγονότες ἑξητεῖτε, ὡς φῆ» 
πᾶλαι; ΦΙ. Πῶς; ΙΧ. ΣΙ. ᾿4ρ' οὐ περὶ φρονή- 

σίως ἦν καὶ ἡδονῆς ἡμῖν ἐξ ξ ἀρχῆς ὁ λόγος, ὁπότε- 
θον αὐτοῖν αἱρετέον ; ΦΙ. Πῶς γὰρ οὔ; Σ.. Καὶ 

μὴν ἕν γ8 ἑκάτερον αὐτοῖν εἶναι φαμὲν. ΦΙ. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΙ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὃ πρόσϑεν 

λόγος ἀπαιτεῖ, πῶς ἔστιν ἕν καὶ πολλὰ αὐτῶν ἐκά- 

τερον» καὶ πῶς μὴ ἄπειρα εὐϑὺύς, ἀλλά τινά ποτξε 
ἀρισϑμὸν ἑκάτερον ἕμπροσϑεν κέκτηται, τοῦ ἄπει- 
ρα αὐτῶν ἕκαστοι γεγονέναι; ΠΡΏ,. Οὐκ εἰς φαῦ- 
λόν γε ἐρώτημα, ὦ Φίληβε, οὐκ οἶδ᾽ ὅντινα τού- 
πον κύκλῳ πως περιαγαγὼν ἡμᾶς ἐμβέβληκε Σω «ρά- 
φης, καὶ σκόπει δὴ, πότερος ἡμῶν ἀποκρινεῖταν τὸ 
γῦν ἐρωτώμενον. ἴσως δὴ γελοῖον τὸ ἐμὲ τοῦ λόγου 
διάδοχον, παντελῶς ὑποστάντα, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαν 

τὸ νῦν ἐρωτηϑὲν ἀποκρίναυϑαι, σοὶ πάλιν εοὔτο 
προςτάττειν, γελοιότερον δ᾽ οἶμαι πολὺ τὸ μηδέτε- 

θον ἡμῶν δύνασϑαι. σκόπει δὴ, τί δράσομεν. εἴδη 
γάρ μοι δοκεῖ νῦν ἐρωτᾷν ἡδονῆς ἡμῶς “Σωκράτης 
εἴτ᾽ ἔστιν εἶτε μή, καὶ ὅπόσα ἔστι, καὶ ὅποϊα, 

τῆς τ᾽ αὖ φρονήσεώς περι κατὰ τὰ αὐτὰ ὡσαύτως. 
ΣΏ. ᾿Αληθέστατα λέγεις, ὦ παῖ Καλλίου. μὴ γὰρ 
δυνάμενοι τοῦτο κατὰ παντὸς ἑνὸς καὶ ὁμοίου καὶ 
ταυτοῦ δρᾷν, καὶ τοῦ ἐναντίου, ὡς ὃ παρελϑὼν 
λόγος ἐμήνυσεν, οὐδεὶς εἰς οὐδὲν οὐδενὸς ἂν ἡμῶν 
οὐδέποτε γένοιτο ἄ ἄξιος. ΠΡΩ.. Σχεδὸν ἔοικεν οὕτως, 
ὦ Σώκρατες, ἔχειν. ἀλλὰ καλὸν μὲν τὸ ξύμπαντα 
γιγνώσκειν τῷ σώφρονι, δεύτερος δ᾽ εἶναι πλοῦς δο- 
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κδὴ, μὴ λονϑάνειν αὐτὸν αὑτόν, τί δὴ μοι τοῦτο 
εἴρηται τανῦν, ἐγώ σον φρῦνην, σὺ τήνδε ἡ ἡμῖν τὴν 
ξυνουσίαν, ὦ Σώκρατες, ἐπέδωκας πᾶσιν καὶ σαυ- 

τόν, πρὸς τὸ διελέσϑαν, τὶ τῶν ἀνϑρωπίνων πτη- 

μάιων ἄριστον. Φιλήβου γὰρ εἰπόντος ἡδονὴν καὶ 
τέοψιν καὶ χαρὰν καὶ πάνϑ᾽ ὁπόσα τοιαῦτά ἐστι, 
σὺ πρὸς αὐτὰ ἀντεῖπες, ὡς οὐ ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνά 
ἔστιν, ἃ πολλάκις ἡμᾶς αὐτοὺς ἀναμιμνήσκομεν ξκόγ- 
τες, ὀρϑῶς δρῶντες, ἵν᾿ ἐν μνήμῃ παρακείμενα ἕπκά- 
τέρα βασανίξηται. φὴς δ᾽, ὡς ἔοικε, σὺ τὸ προςρη- 
ϑησόμενον. ὀρϑῶς ἄμεινον ἡδονῆς γε ἀγαϑὸν εἶναι, 
γοῦν, ἐπιστήμην, ξύνεσιν, τέχνην, καὶ πάντα αὖ 

τὶ τούτων ξυγγενὴ κτᾶσϑαι δεῖν, ἀλλ᾽ οὐχὲ ἐκεῖνο; 
τούτων δὴ μετ᾽ ἀμφιεβητήσεως ἑκατέρων λεχϑέντωγ, 
ἡμεῖς σοι μετὰ παιδιὰς ἠἡπειλήσαμεν, ὡς οὐκ ἀφής- 
σομὲν οἴκαδέ σε, πρὶν ἂν τούτων τῶν λόγων πέρας 
ἱκαγὸν γένηταί τι διορισϑέντων, σὺ δὲ ξυγεχώρησας 
καὶ ἔδωκας εἰς ταῦ ϑ᾽ ἡμῖν σαυτόν. ἡμεῖς δὲ δὴ λέ- 
γομὲεν, καϑάπερ οἵ παῖδες, ὅτι τῶν ὀρϑῶς δοϑ ἐν- 

των ἀφαΐρεσις οὐκ ἔστι' παῦσαι δὴ τὸν τρόπον ἡμὶν 
ἀπαντῶν τοῦτον ἐπὶ τὰ νῦν λεγόμενα. ΣΏ. Τίνα 
λέγεις; ΠΡ. Εἰς ἀπορίαν ἐμβάλλων, καὶ ἄνερω- 
τῶν, ὧν μὴ δυναίμεθ᾽ ἂν ἱκανὴν ἀπόκρισιν ἐν τῷ 
παρόντι διδόναι σοι. μὴ γὸρ οἰώμεϑα τέλος ἡμῖν 
εἰναι τῶν νῦν, τὴν πάντων» ἡμῶν ἀπορίαν, ἀλλ᾽, εἰ 

δρᾷν τοῦϑ᾽ ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν, σοὶ δραστέον" ὑπέ- 
σχου γάρ. βουλεύου δὴ πρὸς ταῦτα αὐτός, πότερον 
ἡδογῆς εἴδη σου καὶ ἐπιστήμης διαιρετέον, ἢ καὶ 



Ι 
᾿ 

»»ον ἃ, ΡΗΙΙ ΙΒ. τῦ7 
» ᾿ Ὑ 2. Φ ’ ΄ ΚΣ ἢ ὅν, “Ν 
ἑατέον, εἴ πὴ καϑ' ἕτερόν τινα τρόπον οἱός τ εἰ 

Η ΄ Π ὃ -ο [ χ}}, ᾿] -" ΝῚ 

καὶ βοὺλεν δηλῶσαί πως ἄλλως τὸ νῦν ἀμφιςβὴς 
ΝΕῚ Π ’ 

τούμενα παρ᾽ ἡμῖν. Σ.Ώ.. Ζεινὸν μὲν τοίνυν ἕτι πιρος- 
» ι ν ᾿ δ ᾽ ι - 2 ᾿ ᾿ 

δοκᾷν οὐδὲν δεῖ τὸν ἐμὲ, ἐπειδὴ τοῦϑ' οὕτως εἰ- 
ι Ρ] ᾿ 

πες τὸ γὰρ, εἰ βούλει, ῥηϑὲν λύει πάντα φόβον 
ἑχάστων πέρι. πρὸς δὲ αὖ τούτοις μνήμην τινὰ δο- 

“ο ᾿ “« ς:ς ωυ - -:ο 

κεῖ τίς μοι δεδωκέναν ϑεῶν ἡμῖν. ΠΡΏ. Πῶς δὴ, 
᾿ ἦ , [Σ] 2 ’ 

καὶ τίνων; Δ. ΣΏ. “όγων ποτέτιγων πάλαι ἀκοὺ- 
σας, ὄναρ ἢ καὶ ἐγρηγορώς, νῦν ἐννοῶ περί τε 
ε “»“Σο, Π ’ ε 93 3 . Ψ . 

ἡδονῆς καὶ φρονήσεως, ὡς οὐδέτερον αὐτοῖν ἐστὶν 
8 Υ ἢ ὦ ΟὟ Π «' ι ᾽ 

ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ἀλλο τι τρίτον, ἕτερον μὲν τοὐτῶν, 
5 “- “ ἄν ὐὰ ᾿ « ΕἸ Μὰ 

ἄμεινον δὲ ἀμφοῖν. καίτον τοῦτο ἐὰν ἐναργῶς ἡμῖν 
φανῇ νῦν, ἀπήλλακται μὲν ἡδονὴ τοῦ νιπᾷν. τὸ 

ἣν δ 4 2 »Χ 2 . ϑΞϑν ὦ γ ῷ 321 

γὰ ἀγαϑὸν οὐκ ἂν ἔτι ταυτὸν αὐτῇ γίγνηται" ἢ 
Ὁ « »Ὁ ΄ 2 ᾿ Υ͂ 

πῶς; ΠΡΩ,. Οὕτω. ΣΩ. Τῶν δὲ γε εἰς τὴν διαΐ- 
ὦ. ς -᾿ 5» Ἵ 2 Υ 2 

ρὲσιν εἰδῶν ηδυνῆς οὐδὲν ἔτι προςδεησόμεϑα, καὶ 
ἐμὴν δόξαν" προϊὼν δ᾽ ἔτι ὃ λόγος σαφέστερον δεί- 
ἕξει. ΠΡΩ. Καλλιστα εἰπὼν οὕτω καὶ διαπέραινε, 

- ᾿] ω ’ 2 2» 

Σ.Ώ. Σμικρὰ ἄττα τοίνυν ἔμπροσϑεν ἔτι διομολογη- 
Γ ι -“ο . “- -- 

σωμεϑα. ΠΣ. Τὰ ποῖα; Σ.). Τὴν τἀγαῦ οὗ μοι- 

ραν πότερον ἀνάγκη τέλεον ἢ μὴ τέλεον εἶναι; ΠΡ. 
Πάντων δήπου τελεώτατον, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Τί 
δὲ; ἱκανὸν τἀγαϑόν; ΠΡΩ,. Πῶς γὰρ οὔ ; καὶ πάν- 

3 “Ὁ ᾿ - , - ᾽ 

τῶν γε εἰς τοῦτο διαφέρει τῶν ὄντων. Σ.,Ώ. Τὸ δέ 
ἢ « Ξ τ 2 “υ τ 

γε μὴν, ὡς οἰμαν, περὶ αὐτοῦ ἀναγκαιότατον εἰναν 
᾿ Ἑ -Ὁ Ν - 

λέγειν) ὡς πᾶν τὸ γιγνῶσκον αὐτὸ ϑηρεύει καὶ 
2 Υ̓͂ Ἄν ᾿ 

ἐφέεται βουλόμενον ἑλεῖν καὶ περὶ αὑτὸ κτήσασϑαι, 
καὶ τῶν ἀλλ ὑδὲ ' ἣν τῶν ἃ τῶν ἀλλῶν οὐδὲν φροντίζει, πλὴν τῶν ἀποτε- 
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λουμένων ἅμα ἀγαϑοῖς. ΠΡΩ. Οὐκ ἔστι τούτοις 
ἀντειπεῖν. ΣΩ. Σκοπῶμεν δὴ καὶ κρίνωμεν τόν τε 
ἡδονῆς καὶ τὸν φρονήσεως βίον, ἰδόντες χωρίς. 
ΠΡΩ. Πῶς εἶπες; Σ.Ώ. ηἔ{τε ἕν τῷ τῆς ἡδονῆς ἐνές- 
στω φρόνησις, μήτε ἐν τῷ τῆς φρονήσεως ἡδονή. 
δεῖ γὰρ, εἴπερ ὁπότερον αὐτῶν ἔστ᾽ ἀγαϑόν, μὴη- 
δενὸς μηδὲν ἔτι ποοςδεῖσθαι" δεόμενον δ᾽ ἂν φανῇ 
ὁπότερον, οὐκ ἔστι που τοῦτ᾽ ἕτι τὸ ὄντως ἡμῖν 
ἀγαϑόν. ΠΡ. Πῶς γὰρ ἂν; Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐν σοὲ 
σειρώμεϑα βασανίζοντες ταῦτα; ΠΡΏ. Πάνυ μὲν 
οὖν. Σ.Ω. ᾿᾿ποχρίνου δή. ΠΡΩ. «““έἐγε. (ΣΙΏ. 4έ:- 
ἕχιο ἂν σὺ, Πρώταρχε, ζὴν τὸν βίον ἅπαντα ἡἠδό- 
ρὲ ἡδονὰς τᾶς μεγίστας να΄ δ᾽ιοθε ΣΙ 

Κ οὖν ἔτι τινὸς ἄν σοι προςδεῖν ἡγοῖο, εἰ τούτ᾽, 
ἔχοις παντελῶς; ΠΡ. Οὐδαμῶς: ΣΏ. Ὅρα δή, 

τοῦ φρονεῖν καὶ γοεῖν καὶ λογίζεσθαι τὰ δέοντα, 

καὶ ὅσα τούτων ἀδελρά, μῶν μηδὲ δυὰν τε; ΠΡ. 
Καὶ τὶ; πάντα γὰρ ἔχοιμ᾽ ἂν ποῦ, τὸ χαίρειν ἕχων. 
Ὧ, Οὐκοῦν οὕτω ζῶν, ἀεὶ μὲν διὰ βίου ταὶ. με- 

γίσταις ἡδοναῖς χαίροις ἄν; ΠΡΏ. Τί δ᾽ οὔ; ΣΩΏ. 

Ἱνοῦν δὲ γε καὶ μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ ἡδόξον 
μὴ κεκτημένος; ΠΡΩ. “ληϑῆ. Σ.Ώ. Πρῶτον μὲν 

τοῦτο αὐτό, εἰ χαίρεις ἢ μὴ χαίρεις, ἀνάγκη δή- 
ποῦ σὲ ἀγνοεῖν, κενόν γε ὄντα πάσης φρονησεῶς. 
ΠΡΩ. Ἀνάγκη. Σ.Ώ.. Καὶ μὴν ὡσαύτως μνήμην μὴ 
κεκτημένον ἀνάγκη δήπου μηδ᾽ ὅτι πυτὲ ἕχαιρες 
μεμνῆσϑαι. τῆς τ᾽ ἐν τῷ παραχρῆμα ἡδονῆς πρὸς τι- 

πιοΐσης μνήμην μηδ᾽ ἡντινοῦν ὑπομένειν, δόξαν δ᾽ 
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ἀὖ μὴ κεκτημένον ἀληϑὴ, μὴ δοξάξειν χαίρειν χαΐ- 
ροντα, λο γισμοῦ δὲ στερόμενον, μηδὲ εἰς τὸν ἔπει- 
τὰ χρόνον, ὡς χαιρήσεις»γ δυνατὸν εἶναι λογίζεσθαι" 
ζὴν δὲ οὐκ ἀνθρώπου βίον, ἀλλά τινος πλεύμονος, 

ἢ τῶν ὅσα ϑαλάττια μετ᾿ ὀστρεΐνων ἕξι ψυχά ἐστι σω- 

μάτων. ἔστι ταῦτα, ἢ παρὰ ταῦτα ἔχομεν ἄλλως 
πῶς διανοηϑῆναι; ΠΡΩ. Καὶ πῶς; Σ42. 4ρ᾽ οὖν 
αἱρετὸς ἡμῖν βίος ὄ τοιοῦτος; ΠΡ. Εἰς ἀφασίαν 

παντάπασί με, ὦ Σώσρατες, οὗτος ὃ λόγος ἐμβέ- 
βληκε τανῦν. Σ,Ώ. Ζήπω τοίνυν μαλϑακιζώμεθα, 
τὸν δὲ τοῦ νοῦ μεταλαβόντες αὖ βίον ἴδωμεν; ΧΙ. 
ΠΡΩ. Τὸν ποῖον δὴ λέγεις; ΣΏ. Εἴ τις δέξαιτ᾽ ἂν 

αὖ ζῆν ἡμῶν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν καὶ ἐπιστήμην 
καὶ μνήμην πᾶσαν πάντων κεκτημένος, ἡδονῆς δὲ 
μετέχων μὴτε μέγα μὴτε σμικρόν, μηδ᾽ αὖ λύπης, 
ἀλλὰ τοπαράπαν ἀπαϑὴς πάντων τῶν τοιούτων. 
ΠΡΩ. Οὐδέτερος ὃ βίος, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε τού- 
τον αἷρετός, οὐδ᾽ ἄλλῳ μήποτε; ὡς ἐγῴμαι, φανῇ. 

ΣΙ, τὸ δ᾽ ὃ ΑΜ ΕΙδο. ὦ Ποώταρχε, :ξ ἀμ- 

φοῖν ξυμμιχϑείς, κοινὸς γενόμενος; ΠΡΩ. ᾿Πδο- 
οτω ., ΠῚ Ἴ " ἢ 

᾿ γῆς λέγεις καὶ νοῦ καὶ φρονήσεως; ΣΏ. οὕτω, 

καὶ τὸν τοιοῦτον λέγω ἔγωγε. ΠΡΩ. Πᾶς δήπου 

τοῦτόν γε αἱρήσεται πρότερον ἢ ἐκείνων ὁποτερονοῦν, 

καὶ πρὸς τούτοις οὐχ ὃ μέν, ὃ δ᾽ οὔ. ΣΩ. αν- 

ϑάνομεν οὖν, ὅ τι νῦν ἡμῖν ἐστι τὸ ξυμβαῖνον ἕν τοῖς 
παροῖσι λόγοις; ΠΡΙΩ. Πάτυ μὲν οὖν, ὅτι γε τρεῖς 
μὲν βίοι προυτέϑησαν, τοῖν δυοῖν δ᾽ ἐδ νερὸ ὑκας- 

γὸς οὐδὲ αἵρετός, οὔτ᾽ ἀνθοώπων οὔτε ζώων οὖ- 
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δενί, Σ.. Τῶν οὖν οὐκ ἤδη τούτων 78 πέρι, δῆλον, 
ὡς οὐδέτερος αὐτοὶν εἶχε τι ἰγαϑόν; ἣν γὰρ ἂν ἵκα- 
γὺς καὶ τέλεος, καὶ πᾶσι φυτοῖς καὶ ζώοις αἱθετός, 

οἷςπερ δυνατὸν ἣν οὕτως ἀεὶ διὰ βίου ζῆν' εἰ δὲ τις 
ἄλλα ἡρεῖϑ'᾽ ἡμῶν, παρὰ φύσιν ἂν τὴν τοῦ ἀληθοῦς 
αἱρετοῦ ἐλάμβανεν ἄκων εξ ἀγνοίας, ἢ τινος ἀνάγ-- 
κῆς οὐκ εὐδαίμονος. ΠΡ. Ἔοικε γοῦν ταῦϑ' οὕτως 
ἔχειν. Σ.Ώ. ς μὲν τοίνυν τὴν γε Φιλήβου ϑεὸν οὐ 
δεὶ διχνοεῖσϑαι ταυτὸν καὶ τἀγαϑὸν, ἱκανῶς εἰρῆ- 

σϑαί μοι δοκεῖ. ΦΙ. Οὐδὲ γὰρ ὁ σὸς νοῦς, ὦ Σώ- 

κρατες, ἔστι τάγαϑόν, ἀν] ἕξει που ταῦτα τὰ ἐγ- 
ἡλήματα. Σ. Τάχ ἄν, ὦ Φίληβε, ὅγ᾽ ἐμός" οὐ 
μέντον τόν γε ἀληϑινὸν ἐγ καὶ ϑεῖον οἶμαν νοῦν, 

ἀλλὰ ἄλλως πως ἔχειν. τῶν μὲν οὖν νικητηρίων πρὸς 

τὸν κοινὸν βίον οὐκ ἄμφιςβητῶ πῶ ὑπὲρ γοῦ, τῶν 
δὲ δὴ δευτερείων ὁρᾷν καὶ σπκοπεὺν χφὴ πέρι, τί δρά- 
ἀρμέῆοι τάχα γὰρ ἂν τοῦ κοινοῦ τούτου βίου αἰτιώ- 

μεθ᾿ ἂν οδκάτερος, ὁ μὲν τὸν νοῦν αἴτιον, ὃ δ᾽ 

ἡδονὴν εἶναι, καὶ οὕτω τὸ μὲν ἀγαϑὸν τούτων ἀμ- 
φοτέρων οὐδέτερον ἂν εἴη τάχα δ᾽ ἂν αἴτιον τις 
ὑπολάβοι δπότερον αὐτῶν εἶναι. τοὗτου δὴ. πέρι καὶ 
μᾶλλον ἕτι πρὸς Φίληβον διαμαχοίμην ἄν, ὡς ἐν 
τῷ μικτῷ τούτῳ ῥὶ ῳ, ὅ τι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτο, ὃ λαβὼν 

ὁ βίος οὗτος γέγονεν αἱρετὸς ἅμῳ καὶ ἀγαθός, 

οὐχ ἡδονὴ, ἀλλὰ νοὺς τούτῳ ἔγγ)ε γέστερον τ: 

ὁμοιότερόν ἐστι" καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον, οὔτ᾽ 

χὺ τῶν πρωτείων, οὐδ᾽ αὖ τῶν δευτερείων ἡδονῇ 

μετὸν ἀληθῶς ἂν ποτὲ λέγοιτο. ποῤῥωτέρω δὲ ἔστι 
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τῶν τριτείων; εἴ τι τῷ ἐμῷ γνῷ δεῖ πιστεύειν ἡμᾶς τανῦν. 
ΠΡΩ.. ᾿Αλλὰ μὴν, ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ νῦν μὲν ἢδο- 
γὴ σοι πεπτωκέναι καϑαπερεὲ πληγεῖσα ὑπὸ τῶν νῦν δὴ 
λόγων" τῶν γὰρ νικητηρίων πέρυ μαχομένη κεῖται" τὸν 
δὲ νοῦν, ὡς ἔοικε, λεκτέον ὡς ἐμφρόνως οὐκ ἀντεποιεῖ- 

τὸ τῶν γικητηρίων. τὼ γὰρ αὐτὰ ἔπαϑεν ἀν. τῶν δὲ 

δὴ δευτερείων στερηϑεῖσα ἡδονὴ παντάπασιν ἂν τινὰ 
καὶ ἀτιμίαν σχοίη πρὸς τῶν αὑτῆς ἐραστῶν οὐδὲ γὰρ 
ἐκείνοις ἔτ᾽ ἂν ὁμοίως φαίνοιτο καλή. ΣΏ. Τί οὖν; 
οὖκ ἄμεινον αὐτὴν ἐᾷν ἤδη, καὶ μὴ τὴν ἀκριβεστά-- 
τὴν αὐτῇ προςφέροντα βάσανον καὶ ἐξελέγχοντα λυ- 
πεῖν; ΠΡΏ. Οὐδὲν λέγεις, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ.᾽49᾽ ὅτι 
τὸ ἀδύνατον εἶπον, λυπεῖν ἡδονὴν; ΠΡΩ. Οὐ μόνον 
γε, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ἀγνοεῖς, ὡς οὐδείς πώ σε ἡμῶν μεϑ- 
ἦσει, πρὶν ἂν εἰς τέλος ἐπεξέλϑης τούτων τῷ λόγῳ. 
ΣΩ. Βαβαὶ ἄρα, ὦ Πρώταρχε, συχνοῦ μὲν λόγου τοῦ 
λοιποῦ" σχεδὸν δὲ οὐδὲ ῥάδιον πάνυ τι νῦν. καὶ γὰρ 
δὴ φαίνεται δεῖν ἄλλης μηχανῆς ἐπὶ τὰ δευτερεῖα ὑπὲρ 
γοῦ πορευόμενον οἵον βὲ λη ἔχειν ἕτερα τῶν ἕμπρρ- 
σϑεν λόγων" ἔστι δὲ᾽ ἴσως ἕνια καὶ ταυτᾶ. οὐκοῦνχρή ; 
ΠΡΩ. Πῶς γὰρ οὔ; ΧΠ. ΣΩ. Τὴν δὲ γε ἀρχὴν 
αὐτοῦ διευλαβεῖσϑαι πειρώμεθα τυιϑέμενοι. ΠΡΩΏ. 
Ποίαν δὴ λέγεις; Σ.Ώ,.. Πάντα τὰ νῦν ὄντα ἐν τῷ παν- 
τὶ διχῆ διαλάβωμεν, μᾶλλον δ᾽, εἰ βούλει, τριχῆ. 
ΠΡΩ. Καϑ'᾽ ὅ τι φράζοις ἄν; ΣΩ. άβωμεν ἄττα 
τῶν γῦν δὴ λόγων. ΠΡΩ. Ποῖα; ΣΏ. Τὸν ϑεὸν εἐλέ- 
γομέν ποῦ, τὸ μὲν, ἄπειρον. ἔπῦ τῶν ὄντων, τὸ δὲ, 

πέρας; ΠΡΩ.. Πάνυ μὲν οὖν. Σ.Ω. Τούτων δὴ τῶν 
Ῥωλι. ΟΡ, ἸΌΝΤΙ]. 1, 
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εἰδῶν τὰ δύο τιϑώμεθϑα., τὸ δὲ τρίτον, ἐξ ἀμφοῖν 
τούτοιν ἕν τι ξυμμισγόμενον. εἰμὶ δ᾽, ὡς ἔοικεν, ἐγὼ 
γελοϊός τις ἱκανῶς κατ᾽ εἴδη διϊστὰς καὶ ξυναρι-- 

ϑμούμενος. ΠΡΩ. Τί φής, ὦ ̓ γαϑέ; ΣΩ. Τετάρ- 
του μοι γένους αὖ προςδεῖν φαίνεται. ΠΡΩ.. .Ζἐγε 
τίνος; “ΣΏ. Τῆς ξυμμίξεως τούτων πρὸς ἀλληλα τὴν 
αἰτίαν ὅρα, καὶ τέϑει μοι πρὸς τρισὶν ἐκείνοις τέταρ-- 

τον τοῦτο. ΠΡΩ. Ἰϊῶν οὖν σοι καὶ πέμπτου προς - 
δεήσει διάκρισίν τινος δυναμένου ; ΣΩ.. Τὰχ ἄν" οὐ 
μὴν οἶμαΐ γε ἐν τῷ νῦν ἐὰν δέ τι δέη, ξυγγγώσῃ 
ποὺ μοι σὺ μεταδιώκοντι πέμπτον [βίον.)] ΠΡΩ. Τί 
μὴν; ΣΏ. Πρῶτον μὲν δὴ τῶν τεσσάρων τὰ τρία διε- 
λόμενοι τὰ δύο τούτων πειρώμεϑα, πολλὰ ἕκάτερον 
ἐσχισμένον καὶ διεοπασμέγον ἰδόντες, εἰς ἕν πάλιν 
ἑκάτερον ξυναγαγόντες, νοῆσαι πῆ ποτε ἣν αὐτῶν 
ἕν καὶ πολλὰ ξκάτερον. ΠΡΩ. Εἴ μοι σαφέστερον 
ἔτη περὶ αὐτῶν εἴποις, τάχ᾽ ἂν ἑποίμην. Σ΄. “έγω 
τοίνυν τὰ δύο, ἃ προτέϑεμαι, ταῦτ᾽ εἶναι, ἅπερ νῦν 
δή, τὸ μὲν ἄπειρον, τὸ δὲ πέρας ἔχον. ὅτι δὲ τρό- 
πον τινὰ τὸ ἄπειρον πολλά ἐστι, πειράσομαι φράξειν' 
τὸ δὲ πέρας ἔγον ἡμᾶς περιμενέτω. ΠΡΩ. Μένει. 
Σ.Ώ. Σκέψαι δή χαλεπὸν μὲν γὰρ καὶ ἀμφιοβητή- 

σιμον, ὃ κελεύω σε σχοπεῖν " ὅμως δὲ σκόπει. ϑερ- 
μοτέρου καὶ ψυχροτέρου πέρι πρῶτον ὅρα, πέρας εἴ 
ποτέ τι γοήσαις ἂν, ἢ τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐν αὖ- 
τοῖς οἰκοῦν τοῖς γένεσιν, ἕωςπερ ἂν ἐνοικεῖτον, τέλος 

οὐκ ἂν ἐπιτρεψαίτην γίγνεσθαι" γενομένης γὰρ τελευ- 
τῆς καὶ αὐτὼ τετελευτήκατον. ΠΏ. “ληϑέσιατα 
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λέγεις. Σ.Ώ. ᾿ἀεὶ δὲ γε φαμέν, ἕν τὲ τῷ ψυχροτέρῳ καιὶ 
τῷ ϑερμοτέρῳ τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἧττον ἔνι. ΠΡΩ. 

Καὶ μᾶλα... 2.2. “ἀεὶ τοίνυν ὃ λόγος ἡμῖν σημαίνει 

τούτω μὴ τέλος ἔχειν" ἀτελῇ δ᾽ ὄντε δήπου, παντά- 
πασιν ἀπείρω γίγνεσϑον. ΠΡΩ. Καὶ σφόδρα γε, ὦ 
Σώκρατες. Σ.Ώ.. ̓ 4λλ᾽ εὖ γε, ὦ φίλε Πρώταρχε, ὑπέ- 

λαβὲες καὶ ἀνέμνησας; ὅτι καὶ τὸ σφόδρα τοῦτο, ὃ σὺ 
γῦν ἐφϑέγξω, καὶ τό γε ἠρέμα τὴν αὐτὴν δύναμιν 
ἔχετον τῷ τε μᾶλλον καὶ ἧττον" ὅπου γῶρ ἐνῆτον, 
οὐκ ξᾶτον εἶναι ποσὸν ἕκαστον, ἀλλ᾽ ἀεὶ σφοδρότε- 

ρον ἡσυχαιτέρου, καὶ τοὐναντίον ἑκάσταις πράξεσιν 
᾿ἐμποιοῦντε τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον ἀπεργάζεσϑον, 
τὸ δὲ ποσὸν ἀφανίζετον. ὃ γὰρ ἐλέχϑη νῦν δή, μὴ 
ἀφανίσαντε τὸ ποσόν, ἀλλ᾽ ἑάσαντε αὐτό τε καὶ τὸ 

β μέτριον ἐν τῇ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον καὶ σφόδρα καὶὸ 
β ἠρέμα ἕδρᾳ ἐχγενέσϑαι αὐτά, ἔῤῥει ταῦτα ἐκ τῆς αὕ- 
τῶν χώρας, ἐν ἧ ἐνῆν. οὐ γὰρ ἔτν ϑερμοτέρω οὐδὲ 
᾿ψιυχροτέρω ἤτην ἄν,λαβόντε τὸ ποσόν. προχωρεῖ γὰρ 
καὶ οὐ μένει τό τὸ ϑερμύτερον ἀεὶ καὶ τὸ ψυχρότε- 
ρον ὡσαύτως. τὸ δὲ ποσὸν ἔστη, καὶ προϊὸν ἐπαύσα- 
' Ε᾿ κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον ὁ ἄπειρον γίγνοιτ᾽ ἂν τὸ 
ϑιρμότερον, καὶ τοὐναντίον ἅμα. ΠΡ. Φαίνεται 

ἢ» ὦ Σώκρατες" ἔστι δ᾽, ὅπερ εἶπες, οὐ δάδια ταῦ- 

τὰ ξυνέπεσϑαι. τὸ δὲ εἰσαῦϑίς τὸ καὶ αὖϑις ἴσως 

λεχϑέντα τὸν τὲ ἐρωτῶντα καὶ τὸν ἐρωτώμενον ἵπα- 
γῶς ἂν ξυμφωνοῖντας ἀποφήγαιεν. ΣΏ.᾽4λλ᾽ εὖ μὲν 
᾿λέγεις, καὶ πειρατέον οὕτω ποιεῖν. νῦν μέντοι ἀ ϑρει, 

τῆς τοῦ ἀπείρου φύσεως εἰ τοῦτο δεξόμεϑα σημεῖον; 
Ι,2 
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ἵνα μὴ πάντ᾽ ἐπεξιόντες μηκύνωμεν. ΠΡ, Τὸ ποῖον 
δὴ λέγεις; ΣΩ. πόσ᾽ ἂν ἡμῖν φαίνηται μᾶλλόν τε 
καὶ ἧττον γιγνόμενα, καὶ τὸ σφόδρα καὶ ἠρέμα δε- 
χόμενα, καὶ τὸ λίαν, καὶ ὅσα τοιαῦτα, πάντα εἰς τὸ 
τοῦ ἀπείρου γένος ὡς εἰς ἕν δεῖ πάντα ταῦτα τιϑέ- 

γαν, κατὰ τὸν ἕμπροσϑεν λόγον, ὃν ἔφαμεν, ὅσα 
διέσπασται καὶ διέσχισται ξυναγαγόντας χρῆναι κα- 
τὰ δύναμιν μίαν ἐπισημαίνεσϑαΐ τινα φύσιν, εἰ, με- 
μνησαι. ΠΡΏ. Πέμψημαι. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τὰ μὴ δεχό- 
μένα ταῦτα, τοὕὑτων δὲ τὰ ἐναντία πάντα δεχόμενα, 
πρῶτον μὲν τὸ ἴσον καὶ ἰσότητα, μετὰ δὲ τὸ ἴσον, τὸ 
διπλάσιον, καὶ πῶν ὃ τι περ ἂν πρὸς ἀριϑμὸν ἀριϑμὸ; 
ἢ) μέτρον πρὸς μέτρον, ταῦτα ξύμπαντα εἰς τὸ πέρας 
ἀπολογιζόμενοι, καλῶς ἂν δοκοῖμεν δρᾷν τοῦτο, ἢ 
σῶς σὺ φῇῆς; ΠΡΩ. Καλλιστά γε, ὦ Σώκρατες. 

ΧΠΙ. ΣΩ. Εἶεν. τὸ δὲ τρίτον τὸ μικτὸν ἐκ τοὗτοιν 
ἀμφοῖν τίνα ἰδέαν φήσομεν ἔχειν; ΠΉΡΩ. Σὺ καὶ 
3 ᾿ Ξ ἡ . 5 27 ᾿ 

ἐμοὶ φθάσεις, ὡς οἶμαι. Σ΄). Θεὸς μὲν οὖν, ἂν πέρ 
γε ἐμαῖς εὐχαῖς ἐπήκοος γίγνηταί τις ϑεῶν. ΠΡΏ. 
Εὔχου δὴ καὶ σκόπει. Σ.Ώ.. Σκοπῶ" καί μοι δοκεῖ 
τις, ὦ Πρώταρχε, αὐτῶν φίλος ἡμῖν νῦν δὴ γεγο- 
γέναι. ΠΡΩ. Πῶς λέγεις τοῦτο; καὶ τίνι τεχμηρίῳ 

χοὴῆ» ΖΣΏ. Φράσω δηλονότι" σὺ δὲ μοι ξυνακολού- 
ϑησον τῷ λόγῳ. ΠΡΩ. Ζ4ὲἐγε μόνον. 2.2. Θερμότε-. 
ρον ἐφϑεγγόμεϑα γῦν δήπου τι καὶ ψυχρότερον" ἢ 
γάρ; ΠΡΩΏ. Ναΐ. ΣΏ. Πρόςϑες δὴ ξηρότερον καὶ 
ς ’ 3 -Ὁ ν , . 37 ᾿ οὖ 

ὑγρότερον αὑτοῖς, καὶ πλέον καὶ ἔλαττον, καὶ ϑᾶτ- 

τον καὶ βραδύτερον, καὶ μεῖζον καὶ σμικρότερον, καὶ" 
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ὁπόσα ἐν τῷ πρόσϑεν τῆς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον 
δεχομένης ἐτέϑεμεν εἰς ἕν φύσεως. ΠΡ. Τῆς τοῦ 
ἀπείρου λέγεις; Σ,Ώ.. ἹΝαί, ξυμμίγνυε δὲ γε εἰς αὖ- 
τὴν τὸ μετὰ ταῦτα τὴν αὐτοῦ πέρατος γένναν. ΠΏ. 

Ποίαν; ΣΩ. ἫΝ καὶ νῦν δὴ δέον ἡμᾶς, καϑάπερ 
τὴν τοῦ ἀπείρου ξυνηγάγομεν εἰς ἕν, οὕτω καὶ τὴν 
τοῦ περατοειδοῦς ξυναγαγεῖν, οὐ ξυνηγάγομεν" ἀλλ᾽ 
ἴσως καὶ γῦν ταυτὸν δράσει" τούτων ἀμφοτέρων ξυν- 
οἰγομένων καταφανὴς κἀκείνη γενήσεται. ΠΡ). Ποίαν 
καὶ πῶς λέγεις; ΣΏ. Τὴν τοῦ ἴσου καὶ διπλασίου, 
καὶ ὁπόση παὗει πρὸς ἄλληλα τἀναντία διαφόρως 
ἔχοντα, ξύμμετρα δὲ καὶ ξύμφωνα ἐνθεῖσα ἀριϑμὸν 

ἀπεργάξεται. ΠΡ. ανϑάνω. φαΐνῃ 76φ μου λὲ- 
γειν, μιγνὺς ταῦτα, γενέσεις τινὰς ἐφ᾽ ξκάστων αὖ- 
τῶν ξυμβαίνειν. ὩΣ, Ὀρϑῶς ρζ φαΐένομαι. ΠΡΩ. 
“Ἱὲἐγε τοίνυν. ΣΏ. 29’ οὐκ ἐν μὲν γόσοις ἢ τούτων 
θοϑὴ κοινωνία τὴν ὑγιείας φύσιν ἐγέννησε ὙΓΡῸΣ, 

Παντάπασι μὲν οὖν. ΣΩ.Ἐν δὲ ὀξεῖ καὶ βαρεῖ καὶ 
τυχεὶ καὶ βραδεῖ, ἀπείροις οὖσιν, ἀρ᾽ οὗ ταῦτα ἐγ- 
γιγνόμενα τὰ αὐτὰ ἅμα πέρας τε ἀπειργάσατο καὶ 
μουσιπὴν ξύμπασαν τελεώτατα ξυνεστήσατο; ΠΡΏ. 

Μάλιστα γε. ΣΙ. Καὶ μὴν ἕν γε χειμῶσι καὶ τενῖγε- 
σιν ἐγγενομένη τὸ μὲν πολὺ λίαν καὶ ἄπειρον ἀφείς 
λετο, τὸ δὲ ἕ ἕμμετρον καὶ ἅμα ξύμμετρον ἀπειργά- 
σατο. ΠΡΩ. Τὶ μὴν; Σ:.. Οὐκοῦν ἐκ τούτων ὡραΐ 

τε καὶ ὅσα καλὰ πάντα ἡμῖν γέγονε, τῶν τε ἀπείρων 
καὶ τῶν πέρας ἐχόντων ξυμμιχϑέντων ; ΠΡῺ. Πὸὼς 
δ᾽ οὔ; ΖΣΩ.. Καὶ ἄλλα γε δὴ μυρία ἐπιλείπω λέγων; 
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οἷον μεϑ᾽ ὑγιείας κάλλος καὶ ἰσχὺν, καὶ ἐν ψυχαῖς 
αὖ πάμπολλα ἕτερα καὶ πάγκαλα. ὕβριν γάρ που 
καὶ ξύμπασαν πάντων πονηρίαν αὕτη κατιδοῦσα ἡ 
ϑεός, ὦ καλὲ Φίληβε, πέρας οὐδὲν οὔτε ἡδονῶν οὔτε 
πλησμονῶν ἐνὸν ἐν αὐτοῖς, νόμον καὶ τάξιν πέρας 
ἔχοντ᾽ ἔϑετο, καὶ σὺ μὲν ἀποκνᾷν ἔφης αὐτήν, ἐγὼ 
δὲ τοὐναντίον ἀποσῶσαι λέγω. σοὶ δέ, ὦ πρώταρχε, 
πῶς φαίνεται; ΠΡΩ. Καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες, ἔμου- 
γε κατὰ νοῦν. ΣΏ. Οὐκοῦν τὰ μὲν τρία ταῦτα εἴρη- 
κα, εἰ, ξυνγοεὶς; ΠΡΩ. ᾿4λλ᾽ οἶμαι κατανοεῖν" ἕν 

μὲν γάρ μοι δοκεῖς τὸ ἄπειρον λέγειν, ἕν δὲ καὶ δεὺ- 
τερον, τὸ πέρας, ἐν τοῖς οὖσι, τρίτον δὲ οὗ σφόδρα 
κατέχω τί βούλει φράξειν. Σ ἢ. Τὸ γὰρ πλῆϑός σε, 
ὦ ϑαυμάσιε, ἐξέπληξε τῆς τοῦ τρίτου γενέσεως. καί- 

τοι πολλά γε καὶ τὸ ἄπειρον παρέσχετο γένη " ὅμως 
δ᾽ ἐπισφραγισϑέντα τῷ τοῦ μᾶλλον καὶ ἐγαντίου γέ- 
γει, ἕν φάνη. ΠΡ. Δἀληϑῆ. ΣΏ. Καὶ μὴν τόγε 
πέρας οὔτε πολλιὰ εἶχεν, οὔτ᾽ ἐδυςκολαίνομεν, ὡς οὐκ 

ἣν ἕν φύσει. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; ΣΩ. Οὐδαμῶς. 

ἀλλὰ τρίτον φάϑι μὲ λέγειν, ἕν τοῦτο τιϑέντα τὸ 
τούτων ἔκγονον ἅπαν, γένεσιν εἰς οὐσίαν ἐκ τῶν μετὰ 
τοῦ πέρατος ἀπειργασμένων μέτρων. ΠΡΏ.Ἔμαϑον. 
ΧΙΥ. ΣΙ. ᾿ἀλλὰ δὴ πρὸς τρισὲ τέταρτόν τέ ποτε 
ἔφαμεν εἶναι γένος σκεπτέον" κοινὴ δ᾽ ἡ σκέψις. ὅρα 
γάρ, εἴ σοι δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, πάντα τὸ γιγνό- 
μενα, διά τινα αἰτίαν γίγνεσθαι; ΠΡΩ. Ἔμοιγε. 
πῶς γὰρ ἂν χωρὶς τούτων γίγνοιτο; ΣΏ. Οὐκοῦν ἡ 

τοῦ ποιοῦντος φὗσις οὐδέν, πλὴν ὀνόματι, τῆς αἰτίας 
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διαφέρει, τὸ δὲ ποιοῦν καὶ τὸ αἴτιον, ὀρϑῶς ἂν εἴη 
λεγόμενον ἕ ἕν; ΠΡΩ. Ὀρφϑῶς. ΣΩ. Καὶ μὴν τό 78 
ποιούμενον αὖ καὶ τὸ γιγνόμενον οὐδέν, πλὴν ὁγό- 
ματι; καϑάπερ τὸ νῦν δὴ, διαφέρον εὑρήσομεν, ἢ 
πῶς; ΠΡΩ. Οὕτως. ΣΩ. Ἶρ᾽ οὖν ἡγεῖται μὲν τὸ 

στοιοῦν ἀεὲ κατὰ φύσιν, τὸ δὲ ποιούμενον ἐπακολου- 
ϑεῖ γιγνόμενον ἐκείνῳ; ΠΡΩ͂. Πάνυ γε, Σ.Ώ.᾽ἍἯλλο 
ἄρα, καὶ οὗ ταυτόν, αἰτία τ᾽ ἐστὶ καὶ τὸ δουλεῦον 
εἰς γένεσιν αἰτίχ. ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ 
μὲν γιγνόμενα, καὶ ἐξ ὧν γίγνεται, πάντα τὰ τρία 
σιαρέσχετο ἡμῖν γένη; ΠΡΩ. Καὶ μάλα. ΣΩ. Τὸ δὲ 
δὴ πάντα ταῦτα δημιουργοῦν λέγωμεν τέταρτον, τὴν 

αἰτίαν, ὡς ἱκανῶς ἕτερον ἐκείνων δεδηλωμένον; ΠΡΙΩ. 
«Πέγωμεν γὰρ οὖν. Σ.Ω. Ὀρϑῶς μὴν ἔχει, διωρισμέ-- 
γὼν τῶν τεττάρων, ἑνὸς ἑκάστου μνήμης ἕνεκα ἐφεξῆς 
αὐτὰ καταριϑμήσασϑαι. ΠΡΩΏ. Τί μήν; ΣΩ. Πρῶ- 
τὸν μὲν τοίγυν ἄπειρον λέγω; δεύτερον δέ, πέρας, 
ξπειτ᾽ ἐκ τούτων τρίτον μικτὴν καὶ γεγενημένην οὐ-- 
σίαν" τὴν δὲ τῆς μίξεως αἰτίαν καὶ γενέσεως τετάρ-- 
τὴν λέγων, ἀρα μὴ πλημμελοίην ἄν τι; ΠΡΩ. Καὶ 
πῶς; ΣΩ. Φέρε δὴ, τὸ μετὰ τοῦϑ᾽ ἡμῖν τίς ὃ λόγος; 
καὶ τί ποτε ἐμὴ γριέν τον εἰς ταῦτα ἀφικόμεϑα:; ἀρ᾽ 
οὐ τόδε ἦν; δευτερεῖα ἐζητοῦμεν πότερον ἡδονῆς γί: 
γνοιτ᾽ ἂν, ἢ φρονήσεως" οὐχ οὕτως ἣν; ΠΡΩ. Οὕτω 
μὲν οὖν. ΣΩ.Ἶ4ρ᾽ οὖν νῦν, ἐπειδὴ ταῦτα οὕτω διει- 
λόμεϑα, ἀμλλλονα ἂν ἴσως καὶ τὴν πρίσιν ἐπιτελε- 

σαίμεϑα πρώτου πέρι καὶ δευτέρου , περὶ ὧν δὴ τὸ 
πρῶτον ἠμφιςβητήσαμεν; πΡΩ.. σὼς.. 2.2. ϑι 
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δή, νικῶντα ἔϑεμέν που τὸν μικτὸν βίον ἡδονῆς τε 
καὶ φρονήσεως" ἣν οὕτω; ΠΡΩ. Ἦν. ΣΩ. Οὐκοῦν 
τοῦτον μὲν τὸν βίον ὁρῶμέν ποῦ, τίς ἐστι καὶ ὁποίου 
γένους; 1}... Πῶς 7ὰρ οὔ; 21. Καὶ μέρος γ᾽ αὖ- 

τὸν φήσομεν εἶναι τοῦ τρίτου, οἶμαι, γένους. οὐ γὰρ 
ὃ δυοῖν τινοῖν ἐστὶ μικτὸς ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ὃ ξυμπάν- 
τῶν ἀπείρων ὑπὸ τοῦ πέρατος δεδεμένων " ὥςτε ὁρ- 

ϑῶς ὃ νικηφόρος οὗτος βίος μέρος ἐκείνου γίγνοιτ᾽ 
ἄν. ΠΡΩ. Ὀρϑότατα μὲν οὖν. ΧΥ͂. ΣΩ. Εἶεν. τί 
δὲ ὃ σός, ὦ Φίληβε, ἡδὺς καὶ ἄμικτος ὦν, ἔν τίνι 
γἕγνευ τῶν εἰρημένων λεγόμενος ὀρϑῶς ἂν ποτὲ λὲέ- 
γοιτο; ὧδε δ᾽ ἀπόκριναΐ μοι, πρὶν ἀποφήνασϑαι- 
Φ1. 4ἐγε μόνον. ΣΩ. Ἡδονὴ καὶ λύπη πέρας ἔχε- 
τον, ἢ τῶν τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον δεχομένων ἐστόν; 
(1. ΙΝαΐ, τῶν τὸ μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. οὐ γὰρἂν ἡδονὴ 

πᾶν ἀγαϑὸν ἣν; εἰ μὴ ἄπειρον ἐτύγχανε πεφυκὸς καὶ 
σιλήϑει καὶ τῷ μᾶλλον. Σ1). Οὐδὲ γ᾽ ἂν, ὦ Φίληβε, 
λύπη πᾶν κακόν. ὥςτ᾽ ἄλλο τι νῶϊν σκεπιτέον, ἢ τὴν 
τοῦ ἀπείρου φύσιν, ὡς παρέχεταί τι μέρος ταῖς ἡδο- 
γνεϊς ἀγαϑοῦ" τούτων δὴ σοι τῶν ἀπεράντων γεγονὸς 
ἕστω. φρόνησιν δὲ καὶ ἐπιστήμην καὶ νοῦν εἰς τί ποτε 
τῶν προειρημένων, ὦ Πρώταρχὲ τε καὶ Φίληβε, νῦν 

ϑέντες οὐκ ἂν ἀσεβοῖμεν . οὐ γάρ μοι δοκεῖ σμικρὸς 
ἡμῖν ὁ κίνδυνος εἶναι καὶ κατορϑώσασι καὶ μὴ περὶ 
τὸ γῦν ἐρωτώμενον. ΦΙ. Σεμνύνεις γάρ, ὦ Σώκρα- 

τὲς) τὸν σεχυτοῦ ϑεόν. ΣΏ. Καὶ γὰρ σὺ, ὦ ἑταῖρε, 

τὴν σεαυτοῦ" τὸ δ᾽ ἐρωτώμενον ὅμως ἡμῖν λεκτέον. 

ΠΡ. ρϑῶς τοι λέγει Σωκράτης, ὦ Φίληβε, καὶ 
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αὐτῷ πειστέον. ΦΙ͂, Οὐκοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ σὺ, πρώταρ- 
χε, προήρησαι λέγειν; ΠΡΏ. Πάνυ γε. νῦν μέντου 
σχεδὸν ἀπορῶ, καὶ δέομαί γε, ὦ Σώκρατες, αὐτὸν 
σὲ ἡμῖν γενέσϑαι προφήτην, ἵνα μηδὲν ἡμεῖς σοι περὲ 
τὸν ἀγωνιστὴν ἐξαμαρτάνοντες ; παρὰ μέλος φϑεγ- 

ξώμεϑά τι. ΣΏ.: Πειστέον, ὦ Πφώταρχε" οὐδὲ γὰρ 
χαλεπὸν οὐδὲν ἐπιτάττεις, ἀλλ᾽ ὄντως σὲ ἐγώ, καϑ ά- 

περ εἶπε Φίληβος, σεμνύνων ἐν τῷ παίζειν ἐϑορύβη- 
σα, νοῦν καὶ ἐπιστήμην ἐρόμενος ὁποίου γένους εἶεν. 
ΠΡΩ. Παντάπασί γε, ὦ Σώκρατες. ΣΏ.᾿Δλλὰ μὴν 
ῥάδιον. πάντες γὰρ ξυμφωνοῦσιν οἱ σοφοί, ἑαυτοὺς 
οὕτω σεμνύνοντες, ὡς νοὺς ἐστὶ βασιλεὺς ἡμῖν οὐ- 

ραγνοῦ καὶ γῆς" καὶ ἴσως εὖ λέγουσι. διὰ μακροτέ- 
0» δ᾽, εἰ βούλει, τὴν σκέψιν αὑτοῦ τοῦ γένους ποιη- 
σώμεϑα. ΠΡΏ. “ἐγ᾽ ὅπως βούλει, μηδὲν μῆκος 
ἡμῖν ὑπολογιζόμενος, ὦ Σώκρατες, ὡς οὐκ ἀπεχϑη- 
σόμενος. ΧΥ͂Ὶ, ΣΩ. Καλῶς εἶπες. ἀπ δέ 
πως ὧδε ἑπανερωτῶντες. ΠΡΏ. Πῶς; ΣΩ. Πότε- 

ρον, ὦ Πρώταρχε, τὰ ξύμπαντα, καὶ τόδε τὸ καλού- 
μένον ὅλον, ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου καὶ 
εἰκῆ δύναμιν, καὶ τὰ ὅπῃ ἔτυχεν ; ἢ τἀναντία, καϑ- 

ἀπερ οἵ πρόσϑεν ἡμῶν ἔϊεγον, νοῦν καὶ φρόνησίν 
τινα ϑαυμαστὴν ξυντάττουσαν διοικυβερνᾷν; ΠΡΩ. 

Οὐδὲν τῶν αὐτῶν, ὦ ϑαυμάσιε Σώκρατες. ὃ μὲν γὰρ 
σὺ λέγεις νῦν, οὐδ᾽ ὅσιον εἶναί μοι φαίνεται, τὸ δὲ 
γοῦν πάντα διαχοσμεῖν αὐτὰ φάναι, καὶ τῆς ὄψεως 
τοῦ κόσμου καὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων καὺ 
πάσης τῆς περιρορᾶς ἄξιον" καὶ οὖκ ἄλλως ἔγωγ᾽ ἄν 
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σοτὲ περὶ αὐτῶν είποιμι; οὐδ᾽ ὧν δοξάσαιμι. ΣΏ. 
Βούλει δῆτα καὶ ἡμεῖς τοῖς ἔμπροσϑεν ὅμολογουμέ- 
γοις ξυμφήσωμεν, ὡς ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει; καὶ μὴ μό- 
γον οἰώμεθα δεῖν ταλλότρια ἄνευ κινδύνου λέγειν, 
ἀλλὰ καὶ ξυγκινδυνεύωμεν καὶ μετόχωμεν τοῦ ψόγου, 
ὅταν ἀνὴρ δεινὸς φῇ ταῦτα μὴ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀτά- 
κτως; ἔχεν; ΠΡΩ, Πῶς γὰρ οὐκ ἂν βουλοίμην; 
ΣΩ. 1ϑι δὴ, τὸν ἐπιόντα περὶ τούτων νῦν ἡμῖν λό- 
γον ἄϑρει. ΠΡΩ. “ὲἐγε μόνον. ΣΙΏ. Τὰ περὶ τὴν 
τῶν σωμάτων φύσιν ἁπάντων τῶν ζώων, πῦρ καὶ ὕδωρ 
"αὐ πνεῦμα, καϑορῶμέν που, καὶ γῆν, καϑάπερ οὗ 
χειμαζόμενοί φασιν, ἐνόντα ἐν τῇ ξυστάσε.. ΠΡΩ. 
Καὶ μάλα. χειμαζόμεϑα γὰρ ὄντως ὕπ᾽ ἀπορίας ἐν 

τοῖς νῦν λόγοις. ΣΏ. Φέρε δὴ, περὶ ἑκάστου τῶν 

σι ἡμῖν λάβε τὸ τοιόνδε. ΠΡ. Ποῖον; ΣΏ. 
Ὅτι σμικρόν τε τούτων ἕκαστον παρ᾽ ἡμῖν ἔνεστι καὶ 
φαῦλον, καὶ οὐδαμῆ οὐδαμῶς εἰλικρινὲς ὄν, καὶ τὴν 

δύναμιν οὐκ ἀξίαν τῆς φύσεως ἔχον. ἐν ἑνὶ δὲ λαβὼν 

περὶ πάντων γόεν ταυτόν. οἷον, πῦρ ἔστι μὲν που 
σιαρ᾿ ἡμῖν, ἔστυ δ᾽ ἐν τῷ παντί. ΠΡΩ. Τί μὴν; 
ΣΏ, Οὐκοῦν σμικρὸν μὲν τι τὸ παρ᾽ ἡμῖν καὶ ἀσϑε- 
γὲς καὶ φαῦλον, τὸ δ᾽ ἐν τῷ παντί, πλήϑει τε ϑαυ- 
ἐπ ἘΡῸ Ἂ κάλλει καὶ πάσῃ δυνάμει τῇ περὶ τὸ πῦο 
οὔσῃ» ΠΡΩ. Καὶ μάλα ἀληϑές, ὃ λέγεις. ἸΣιίὰς ΤῊ 
δὲ: οὐωβα καὶ γίγνεται ἐκ τούτου, καὶ ἄρχεται τὸ 
τοῦ παντὸς πῦρ ὑπὸ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν πυρός; ἢ τοῦ-- 

γαγντίον ὑπ᾽ ἐκείνου τό τ᾽ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν καὶ τὸ τῶν 
ἄλλων ζώων ἅπαντ᾽ ἴσχεν ταῦτα; ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν 
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οὐδ᾽ ἀποχρίσεως ἄξιον ἐρωτᾷς. ὩΣ ΩΣ, ̓ ρϑῶς" ταυτὸ 
γ᾽ ἂν ἐρεῖς, οἰμαῳ περὶ 18 τῆς ἐν τοὺς ζῴοις γῆς τῆς 

ἐνθάδε καὶ τῆς ἐν τῷ παντὲ καὶ τῶν ἄλλων δὴ, ὅσων 
ἠρώτησα ὀλίγον ἕμπροσϑεν. οὕτως ἀποκρινῇ; ΠΡΩ. 
Τίς γὰρ ἀποκρινόμενος ἄλλως ὑγιαίνων ἄν ποτὲ φα-- 
γείη; ΣΙΩΏ. Σχεδὸν οὐδ᾽ δοτισοῦν. ἀλλὰ τὸ μετὰ 

τοῦτο ξξῆς ἕπου. πάντα γὰρ ἡμεῖς ταῦτα τὰ γὺῦν δὴ 
λεχϑέντα ἀρ᾽ οὐκ εἰς ἕν ξυγκείμενα ἰδόντες ἔπωνο- 
μάσαμεν σῶμα; ΠΡΩ. Τί μὴν; ΣΩ. Ταυτὸν δὴ 
λάβε καὶ περὶ τοῦδε, ὃν κόσμον λέγομεν. διὰ τὸν 
αὐτὸν γὰρ τρόπον ἂν εἴη που σῶμα ξύνϑετον ὃν ἐκ 
τῶν αὐτῶν. ΠΡ. Ορϑότατον λέγεις. ΣΏ,. Πότερον 
οὖν ἔκ τούτου τοῦ σώματος ὅλως τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα, 
ἢ ἔκ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τοῦτο τρέφεταΐ τε καί, ὅσα νῦν 
δὴ περὶ αὐτῶν εἴπομεν, εἴληφδ τε καὶ ἔχεν; ΠΡ. 
Καὶ τοῦϑ᾽ ἕτερον, ὦ “Σώκρατες, οὐκ ἄξιον ἐρωτή- 

σεως. Σ.Ώ. Τί δέ; τόδε αι ἄρα ἀξ τιον, ἢ πῶς ἐρεῖς; πΠΡΩ. 

“1ἐγε τὸ ποῖον. Σ.2. Τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἀρ᾽ οὐ ψς 
χὴν φήσομεν ἔχειν; ΠΡΩ. Δῆλον ὅτι φήσομεν ἿΣ 
Πόϑεν, ὦ φίλε Πρώταρχε, λαβόν, εἴπερ μὴ τόγε τοῦ 

παντὸς σῶμα ἔμψυχον ὃν ἐτύγχανε, ταῦτά γε ἔχον 
τούτῳ καὶ ἔτι καλλίονα; 101}. “ἤλον, ὡς οὐδαμό- 
ϑὲεν ἄλλοϑεν, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ γάρ που δο- 
κοϊ μὲν γε, ὦ Πρώταρχε; τὶ τέτταρα ἐκεῖνα, πέρας 
καὶ ἄπειρον καὶ κοινὸν καὶ τὸ τῆς αἰτίας γένος, ἐν 
ἅπασι τέταρτον ἑνὸν τοῦτο, ἕν μὲν τοῖς παρ᾽ ἡμῖν 
ψυχὴν τε παρέχον καὶ σῶμα, σκιὰν ἐμποιοῦν, καὲ 
πταίσαντος σώματος ἰατρικήν, καὶ ἐν ἄλλοις ἄλλα 
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ξυγτιϑὲν καὶ ἀκούμενον, πᾶσαν καὶ παντοίαν σοφίαν 
ἐπικαλεῖσθαι" τῶν δ᾽ αὐτῶν τούτων ὄντων ἔν ὅλῳ τε 
οὐρανῷ καὶ κατὰ μεγάλα μέρη, καὶ προσέτι καλῶν 
καὶ εἰλικρινῶν, ἐν τοὑτοις δ᾽ οὐκ ἄρα μεμηχανῆσϑαι 
τὴν τῶν καλλίστων καὶ τιμιωτάτων φύσιν. ΠΡΩ. 
.41λλ᾽ οὐδαμῶς τοῦτό γ᾽ ἂν λόγον ἔχοι. 5.4). Οὐκοῦν, 
εἶ μὴ τοῦιο, μετ᾽ ἐχείνου τοῦ λόγου ἂν ἑπόμενοι, 
βέλτιον λέγοιμεν, ὡς ἔστιν, ὃ πολλάκις εἰρήκαμεν, 
39») γ΄ Ξ) -Ὁ ᾿ ι ᾿ ! ες έ 4 
σἀπειρον τὸ ὅὩ» τῷ παγτῦ πολὺ καὺ περᾶς ΨΆΟ»Ὸ»») Ἀδσὶ 

τις ἐπ᾿ αὐτοὺς αἰτία οὐ φαύλη, κοομοῦσά τε καὶ ξυν- 
τάττουσα ἐνιαυτοὺς τὲ καὶ ὥρας καὶ μῆνας, σοφία 
καὶ νοῦς λεγομένη δικαιότατ᾽ ἄν. ΠΡΏ. Δικαιότατα 
δῆτα. ΣΏ. Σοφία μὴν καὶ νοῦς ἄνευ ψυχῆς οὐκ ἂν 
ποτε γενοίσϑην. ΠΡΩ. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΙΏ.. Οὐκοῦν ἐν 
μὲν τῇ τοῦ Διὸς ἐρεῖς φύσει βασιλικὴν μὲν ψυχήν, 
βασιλικὸν δὲ νοῦν ἐγγίγνεσθαι, διὰ τὴν τῆς αἰτίας 
δύναμιν, ἕν δὲ ἄλλοις ἄλλα καλά, καϑότι φίλον ἕξκά- 
στοις λέγεσϑαι:; ΠΡΩ. Πάλα γε. ΣΙΏ.. Τοῦτον δὴ 
τὸν λόγον ἡμᾶς μὴ τι μάτην δόξης, ὦ πρώταρχε; εἰρη- 
κέναι, ἀλλ᾽ ἔστι τοῖς μὲν πάλαι ἀποφηναμένοις, ὡς 

ἀεὶ τοῦ παντὸς νοῦς ἄρχει, ξύμμαχος ἑκείνοις. ΠΡ6). 
Ἔστι γὰρ οὖν. ΣΏ. Τῇ δὲ γε ἐμῇ ζητήσει πεέπορι- 
κῶς ἀπόκρισιν») ὅτι νοῦς ἔστι γενούστης τοῦ πάντων 
αἰτίου λεχϑέντος τῶν πεττάρων, ὧν ἦν ἡμῖν ὃν τοῦτο" 
ἔχεις γὰρ δήπου γὺν ἡμῶν ἤδη τὴν ἀπόκρισιν. ΤΕΡΥΙ 

Ἔχω καὶ μάλα ἱκανῶς " καίτοι μὲ ἀποκρινάμενος ἕλα- 
ϑες. Σ.2. “ἀνάπαυλα γὰρ τῆς ΤᾺ τὰ ὦ Πρώταρχε, 

γίγνεταν ἐνίοτε ἡ παιδιά. ΠΡΏ, Καλῶς εἶπες. ΣΩΏ. 
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Νὺν δήπου, ὦ ἑταῖρε, οὗ μὲν γένους ἐστί, καὶ τίνα 
ποτὲ δύναμιν κέκτηται, σχεδὸν ἐπιεικῶς ἡμῖν τανῦν 
δεδήλωται. ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Καὶ μὴν ἡδο- 
γῆς γε ὡσαύτως πάλαι τὸ γένος ἐφάγη. ΠΡΏ. Καὶ 
μάλα. ΣΏ. Μεμνώμεϑα δὴ καὶ ταῦτα περὶ ἀμφοῖν, 
ὅτι γοῦς μὲν αἰτίας ἦν ξυγγενής, καὶ τούτου σχεδὸν 
τοῦ γένους, ἡδονὴ δὲ ἄπειρός τε αὐτὴ καὶ τοῦ μήτε 
ἀρχὴν μήτε μέσα μήτε τέλος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐν ξαυτῷ 
ἔχοντος, μηδὲ ἕξοντός ποτε, γένους. ΠΡ. Π]:μνησό- 
μεϑα" πῶς γὰρ ὁ  ΧΥΗ ΣΟ, Δεὶ. δὴ. τὸ μετὰ 

τοῦτο, ἕν ᾧ τὲ ἐστιν ἑκάτερον αὐτοὶν καὶ διὰ τί πά-- 

ϑος γίγνεσϑον, ὁπόταν γίγνησθον, δεῖν ἡμᾶς" πρῶ- 

τον τὴν ἡδονήν" ὥςπερ τὸ γένος αὐτῆς πρότερον ἔβα. 
σανίσαμεν, οὕτω καὶ ταῦτα πρότερα" λύπης δ᾽ αὖ χω- 
ορὶς τὴν ἡδονὴν οὐκ ἂν ποτε δυναίμεϑα ἱκανῶς βασα: (- 

σαι. ΠΡ Ἀλλ᾽ εἰ ταύτῃ χρὴ πορεύεσϑαι, ταὐτῃ πο- 
ρευώμεϑα. “Σ2..4ρ᾽ οὖν σοι, καϑάπερ ἐμοί, φαίνεται 
τῆς γενέσεως αὐτῶν πέρι; ΠΡ. Τὸ ποῖον; Σ). Ἐν 

τῷ κοινῷ μοι γένει φαίνεσϑον ἅμα λύπη τε καὶ ἢδο- 
γὴ γίγνεσϑαν κατὰ φύσιν. ΠΡΩΏ. Κοινὸν δὲ γε, ὦ 
φίλε Σώκρατες, ὑπομίμνησκε ἡμᾶς, τί ποτε τῶν προτιι- 
θημένων βούλει δηλοῦν. Σ.᾿ Ἔσται ταῦτ᾽ εἰς ὌΜᾺ 
δ} ὠ ϑαυμάσιε. ΠΡ... Καλῶς εἶπες. ΣΏ. Κοινὸν 
τοίνυν ὑπακούωμεν; ὃ δὴ τῶν τεττάρων τρίτον ἐλέ- 
γομεν. ΠΡΩ.Ὃ μετὰ τὸ ἄπειρο ον καὶ πέρας ἑλέγες, 
ἐν ᾧ καὶ ὑγίειαν. , οἷμαν δὲ καὶ ἁρμονίαν, ἐτίϑεσο. 
ΣΩ. ΜΚαλλιστ᾽ εἶπες. Τὸν νοῦν δὲ δτιμαλιστ᾽ ἤδη 

πρόσεχε. 10. “ὲγξς μόνον. ΣΙ, «“Ἱέγω τοίνυν, τῆς 
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ς΄ Υ͂ 4 λυ , ε εἶν ἐγ τ - ζώο «“"ἃ λί ἁρμονίας μὲν λυομένης ἡμῖν ἕν τοῖς ζώοις, ἅμα λύσιν 
ων ᾿ Υ - ᾿ 

τῆς φύσεως καὶ γένεσιν ἀλγηδόνων ἕν τῷ τότε γέγνε-- 
σϑαι χρόνῳ: ΠΡ. Πάνυ λέγεις εἰκός. ΣΏ. Πάλιν 

δὲ ἁρμοιτομένης τὸ καὶ εἰς τὴν αὑτῆς φύσιν ἀπιού- 
ε« ᾿ , 32 - 3 γη5 

σης, ἡδονὴν γίγνεσθαν λεκτέον, εν δεῖ δὲ ολίγων 

περὶ μεγίστων ὁτιτάχιστα δηϑῆναι. ΠΡΩ.. Οἶμαι μὲν 
3 ϑῶ λέ 5» Σα γ ’ δὲ 2 

σε ὀρϑῶς λέγειν, ὦ «Φώκρατες, ἐμφανέστερον δὲ ἔτι 
Π -“΄Ψ Υ ᾿ »οΣ’ῷΦ 

τὰ αὐτὰ ταῦτα πειρώμεϑα λέγειν. ΣΩ. Οὐκοῦν τὰ 
δημόσιά που καὶ περιφανῆ δᾷστον ξυννοεῖν; ΠΡΩ. 
Ποῖα; “ΣΏ. Πείνη μὲν που, λύσις καὶ λύπη. ΠΡΩ. 
Ἰγαί. ΣῺ. ᾿Εδωδὴ δέ, πλήρωσις γιγνομένη πάλιν, 
ἡδονή. ΠΡΩ. Ναί. ΣΩΏ.. ΖΔέψος δ᾽ αὖ φϑορὼ καὶ 
λύπη καὶ λύσις, ἡ δὲ τοῦ ὑγροῦ πάλιν τὸ ξηρανϑὲν 

“-ὥ « Π Υ ’ } ἐστ 

πληροῦσα δύναμις, ἡδονὴ" διάκρισις δὲ γ᾽ αὖ καὲ 
διάλυσις, ἡ παρὰ φύσιν τοῦ πνίγους πάϑη, λύπη, 

᾿ 4 ι « 

κατὰ φύσιν δὴ πάλιν ἀπόδοσίς τε καὶ ψύξις, ἡδονή. 
ῇ ᾿ ἜΝ χτ ᾿ “αὐτὶ ὦ ε 8 Γ 

ἩΡΩΏ. τσοὺ τ φν το “Σ.. Καὶ ριγους ᾿ μὲν παρὰ 
Υ͂ -Ὁ ῷῳ Υ “ " 

φύσιν τοῦ ζώου τῆς ὑγρότητος πῆξις, λύπη, πάλιν 
ς ῃ 

δ᾽ εἰς ταυτὸν ἀπιόντων καὶ διακρινομένων, ἡ κατὰ 
φύσιν ὅδός, ἡδονὴ. καὶ ἑνὶ λόγῳ σκόπει, εἴ σοι μέ-- 
τριος ὃ λόγος, ὃς ἂν φῇ τὸ ἐκ τῆς ἀπείρου καὶ πέρα- 

τ ἊΣ 27 
τος κατὰ φύσιν ἔμψυχον γεγονὸς εἰδος, ὅπερ ἔλεγον 

ἐν τῷ πρόσϑεν, ὅταν μὲν τοῦτο φϑείρηταν, τὴν μὲν 
ΠῚ τττ ᾿ 4“ δὲ, ἡ 

φϑορὰν λύπην εἶναι, τὴν δ᾽ εἰς τὴν αὐτῶν οὐσίαν 
ὅδόν, ταύτην δ᾽ αὖ πάλιν τὴν ἀναχώρησιν πάντων, 

ἡδονήν. ΠΡΩ. Ἔστω. δοκεῖ γάρ μοι τύπον γὲ τινὰ 
ἔχειν. Σ,Ώ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἕν εἶδος τιϑώμεθα λύ- 
πῆς τὲ καὶ ἡδονῆς ἐν τούτοις τοῖς πὰ ϑεσιν ἑκατέροις 
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ΠΡΩ. Κείσϑωυ, ΧΥΠΙΠ. ΣΏ. Ζίϑει τοίνυν αὐτῆς 
τῆς ψυχῆς κατὰ τὸ τούτων τῶν παϑημάτων προςδό- 
κημα, τὸ μὲν πρὸ τῶν ἡδέων ἐλπιζόμενον, ἡδὺ καὶ 
ϑαῤῥαλέον, τὸ δὲ πρὸ τῶν λυπηρῶν, φοβερὸν καὶ 
ἀλγεινόν. ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν τοῦϑ᾽ ἡδονῆς καὶ 

λύπης ἕτερον εἶδος, τὸ χωρὶς τοῦ σώματος αὐτῆς τῆς 

ψιχῆς διὰ πουεόθκνον γιγνόμενον. “Σ1). Ὀρϑῶςϊ ὑπὲ- 
λσβες. ἐν γὰρ τούτοις, οἶμαι; κατά 78 τὴν ἐμὴν δό- 
ἔαν, εἰλεκρινέσι τε ἑκατέροις γιγνομένοις, ὡς δοκεῖ, 

καὶ ἀμίκτοις λύπης τε καὶ ἡδονῆς, ἐμφανὲς ἔσεσϑαυ 
τὸ περὶ τὴν ἡδονὴν, πότερον ὅλον ἐστὶ τὸ γένος ἀσπα- 
στύν, ἢ τοῦτο μὲν ἑτέρῳ τινὶ τῶν προειρημένων δο-- 

τέον ἡμῖν γενῶν, ἡδονῇ τε καὶ λύπῃ, χκαϑάπερ ϑερ- 
μῷ καὶ ψυχρῷ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, τοτὲ μὲν 
 ἄσπαστξεον αὐτώ, τοτὲ δὲ οὐκ ἀσπαστέον, ὡς ἀγαϑὰ 

μὲν οὐκ ὄντα, ἐνίοτε δὲ καὶ ἕνια δεχόμενα τὴν τῶν 

᾿ἀγαϑῶν ἔστιν ὅτε φύσιν. ΠΡΩ. ᾿Ορϑότατα λέγεις, 

διν ταύτη πη δεῖ διαϑηρευϑῆναι τὸ νῦν μεταδιωκό- 
μεέγον. «ΣΏ. Πρῶτον μὲν τοίνυν τόδε ξυνίδωμεν, ὡς, 

....................»ὕ.............ὕ.ς.---.---ςςςς-- 

εἴπερ ὄντως ἑστὲ τὸ λεγόμενον διαφϑειρομένων μὲν 
αὐτῶν ἀλγηδών, ἀνασωζομένων δὲ ἡδονή, τῶν μήτε 
διαφϑειρομένων μήτε ἀνασωζομένων ἐννοήσωμεν σεέ- 
οι, τίνα ποτὲ ἕξιν δεῖ τότε ἐν ἑκάστοις εἶναι τοῖς ζώ - 

οις, ὅταν οὕτως ἴσχη. σφόδρα δὲ προσέχων τὸν νοῦν 
εἰπὲ" ἄρ᾽ οὐ πᾶσα ἀνάγκη, πᾶν ἕν τῷ τότε χρύνῳ 
ζῶον μήτε τι λυπεῖσϑαν, μήτε ἥδεσθαι, μήτε μέγα 
μήτε σμικρόν; ΠΡΏΩ. ᾿Ανάγκη μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκ- 

οὔν ἔστι τις τρίτη ἡμῶν ἡ τοιαύτη διάϑεσις παρά τϑὸ 
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τὴν τοῦ χαΐροντος καὶ παρὰ τὴν τοῦ λυπουμένου; 

ΠΡΏΩ. Τί μὴν; ΣΏ.᾽4γχε δὴ τοίνυν, ταύτης προϑυ- 

μοῦ μεμνῆσϑαν" πρὸς γὰρ τὴν τῆς ἡδονῆς κρίσιν οὐ 

σμικρὸν μεμνῆσϑαν ταύτην ξυϑ᾽ ἡμῖν, ἢ μή. βραχὺ 

δέ τι περὶ αὐτῆς, εὖ βούλεν, διαπεράνωμεν. ΠΡΩ. 

«Δἐγε ποῖον. «Σ4}. Τῷ τὸν τοῦ φρονεῖν ἑλομένῳ βίον 

οἷοϑ᾽ ὡς τοῦτον τὸν τρότον οὐδὲν ἀποκωλῦει ζῆν. 

ΠΡ. Τὸν τοῦ μὴ χαίρειν, μηδὲ λυπεῖσθαι, λέγεις ; 

ΣΩ. Ἐῤῥήϑη γάρ που τότ: ἐν τῇ παραβολῇ τῶν 

βίων, μηδὲν δεῖν μὴτε μέγα μήτε σμικρὸν χαΐρειν 

τῷ τὸν τοῦ νοεῖν καὶ φρονεῖν βίον Ἑλομένῳ. ΠΡΩ. 

Καὶ μάλα οὕτως ἐρδήϑη. ΣΏ. Οὐκοῦν οὕτως ἂν 

ἐκείνῳ γε ὑπάρχοι; καὶ ἴσως οὐδὲν ἄτοπον, εἰ πάν- 

χων τῶν βίων ἐστὴὲ ϑειότατος. ΠΡ. Οὔκουν εἰχός 

γ8, οὔτε χαίρειν ϑεοὺς οὔτε τὸ ἐναντίον. «Σ.1). Πάνυ 

μὲν οὖν οὐκ εἰκός " ἄσχημον γοῦν αὐτῶν ξκάτερον 

γιγνόμενόν ἐστιν. ἀλλὰ δὴ τοῦτο μὲν ἔτι καὶ εἰσαῦ- 

ϑις ἐπισκεψώμεθα, ἐὰν πρὸς λόγον τι ἢ, καὶ τῷ 

γῷ πρὸς τὰ δευτερεῖα, ἐὰν μὴ πρὸς τὰ πρωτεῖα δυ- 

γώμεϑα προςϑεῖναι, προς ἡσομιὲν. ΠΡΩ. Ὀρϑό- 

τατα λέγεις. ΧΙΝ. ΣΩ. Καὶ μὴν τόγε ἕτερον εἶδος 

τῶν ἡδονῶν, ὃ τῆς ψυχῆς αὐτῆς ἔφαμεν εἶναι, διὰ 

μνήμης πῶν ἐστι γεγονός. ΠΡΙ͂. Πῶς; «242. ἢ »ἡ- 

μην, ὡς ἔοικεν, ὅ τι ποτὲ ἔστι, πρότερον ἀναληπτέον" 

καὶ κινδυνεύει πάλιν ἔτι πρότερον αἴσϑησιν μνήμης; 

εἰ μέλλει περὶ ταῦϑ' ἡμῖν κατὰ τρόπον φανερά πὴ 

γενήσεσϑαι. ΠΡ. Πῶς φῆς; ΖΣ. Θὲς τῶν περὶ τὸ 

σῶμα ἡμῶν δκάστοτε παϑημάτων τὰ μὲν ἕν τῷ σώ- 
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ματι κατασβεννύμενα., πρὶν ἐπὲ τὴν ψυχὴν διεξελ.- 
ϑεῖν, ἀπαϑῆὴ ἐκείνην ἐάσαντα, τὰ δὲ δι ἀμφοῖν 
ἰόντα, καὶ τινὰ ὥςπερ σεισμὸν ἐντιϑέντα ἴδιόν τὸ 

καὶ κοινὸν ἑκατέρῳ: ΠΡΩ. Κείσϑω. ΣΩ. Τὰ 
μὲν δὴ μὴ δι’ ἀμφοῖν ἰόντα ἐὰν τὴν ψυ- 
χὴν ἡμῶν φῶμεν λανϑάνειν, τὰ ἃ δὲ δι᾿ ἀμφοῖν 
μὴ λανθάνειν, ἀρ᾽ ᾿ὀρϑότατα ἐροῦμεν; ΠΡΏ. 
Πῶς γὰρ οὔ; Σ.Ώ. Τὸ τοίνυν λεληϑέναι, μηδαμῶς 

ὑπολάβῃς, ὡς λέγω λήϑης ἐνταῦϑαά ποῦ γένεσιν. 
ἔστι γὰρ λήϑη μνήμης ἔξοδος, ἡ δ᾽ ἐν τῷ λ:γο- 

μένῳ νῦν, οὔπω γέγονε" τοῦ δὲ μήτε ὄντος, μὴτε 
β γεγονότος πὼς, γίγνεσϑαν φάναι τινὰ ἀποβολήν, 
β ἄτοπον. ἢ γάρ; ΠΡΩ. τί μήν; ΣΩ. Τὰ τοίνυν 

ὀνόματα μετάβαλε μόνον. ΠΡΏ. Πῶς; ΣΏ. ᾿Αντὶ 
μὲν τοῦ λεληϑέναι τὴν ψυχήν, ὅταν ἀπαϑὴς αὕτη 
γίγνηταν τῶν σεισμῶν τῶν τοῦ σώματος, ἣν νῦν 
“λήϑην καλεῖς, ἀναισθησίαν ἐπονόμασον. ΠΡ. 
Ἔμαϑον. Σ.Ώ.. Τὸ δὲ ἐν ἑνὶ πάϑει τὴν ψυχὴν καὶ 
τὸ σῶμα κοινῇ γ ι50. κοινῇ καὶ κινεῖσθαι, 

ταύτην δ᾽ αὖ τὴν κίνησιν» ὀνομάζων αἴσϑησιν, οὐκ 
ἀπὸ τρόπου φϑέγγοι᾽ ἂν. ΠΡΩ͂,. ᾿4ληϑέστατα λέ- 
γεις, Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἤδη μανϑάνομεν ὃ βουλόμεϑα 
καλεῖν τὴν αἴσϑησιν; ΠΡΩΏ. Τί μὴν; Σ., Σωτη- 
οἰαν τοίγυν αἰσϑήσεως τὴν μνήμην λέγων ὀρϑῶς 

ἄν τις λεγόι, κατά γε τὴν ἐμὴν δόξαν. ΠΡΩ. Ὃρ- 
ϑῶς γὰρ οὖν. ΣΏ. Ἱμνήμης δὲ ἀνάμνησιν ἀρ᾽ οὐ 
διαφέρουσαν λέγομεν; ΠΡ. Ἴσως. ΣΙ. ᾿49᾽ οὖν 
οὗ τόδε; ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὅταν ἃ μετὼ τοῦ 

ῬχΑτν ΟΡ, Τόν. 111. ΝΜ 
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σώματος ἔπασχὲ ποϑ᾽ ἡ ψυχή; ταῦτ᾽ ἄνευ τοῦ σώ- 
ματος αὐτὴ ἐν ξαυτῇ δτιμάλιστα ἀναλαμβάνῃ, τότε 
ἀναμιμνήσκεσϑαϊΐί πουλέγομεν. ἢ γάρ; ΠΡΩ. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΙ. Καὶ μὴν καὶ ὅταν ἀπολέσασα μνήμην 
εἴτε αἰοϑήσεως, εἴτ᾽ αὖ μαϑήματος, αὖϑις ταύτην 

ἀναπολήσῃ πάλιν αὐτὴ ἐν ἑαυτῇ; καὶ ταῦτα ξὺμ- 
παντὰ ἀναμνήσεις καὶ μνήμας που λέγομεν. ΠΡΩ. 
᾿Ὀρϑῶς λέγεις. ΣΏ. Οὗ δὴ χάριν ἅπαντ᾽ εἴρηταν 
ταῦτα, ἔστι τόδε. ΠΡ. Τὸ ποῖον; «Σ,Ώ. Ἵνα πη 
τὴν ψυχῆς ἡδονὴν χωρὶς σώματος δτιμάλιστα καὶ 
ἑγαργέστατα λάβοιμεν, καὶ ἅμα ἐπιϑυμίαν" διὰ γὰρ 
τούτων πὼς ταῦτα ἀμφότερα ἔοικε δηλοῦσϑαι. ΧΧ, 

ΠΡΏ. «“έγωμεν τοίνυν, ὦ “Σώκρατες, ἤδη τὸ μετὰ 
ταῦτα. Σ,Ώ. Πολλά γε περὶ γένεσιν ἡδονῆς καὶ πᾶ- 
σαν τὴν μορφὴν αὐτῆς) ἀναγκαῖον, ὡς ἔοικε, λέ- 
γογντὰς σκοπεῖν. καὶ γὰρ νῦν πρότερον ἔτι φαίνεται 
ληπτέον ἐπιϑυμίαν εἶναι, τί ποτ᾽’ ἐστὲ καὶ ποῦ γί- 
γνεται. ΠΒΏ. Σκοπῶμεν τοίνυν " οὐδὲν γὰρ ἄπο- 
λοῦμεν. Σ.Ώ. ᾿Αἀπολοῦμεν οὖν καὶ ταῦτά γε, ὦ πρώ- 
ταρχε, εὑρόντες ὃ νῦν ζητοῦμεν, τὴν περὶ αὐτὰ 
ταῦτα ἀπορίαν. ΠΡΩ. Ὀρϑῶς ἡμύνω" τὸ δ᾽ ἔφε- 
ξῆς τούτοις πειρώμεϑα λέγειν. ΣΩ.. Οὐκοῦν νῦν δὴ 

πείνην τὲ καὶ δέψος, καὶ πόλλ᾽ ἕτερα τοιαῦτα ἔφα- 
μὲν εἶναι τινὰς ἐπιϑυμίας; ΠΡΩ. Σφόδρα γε. Σ.Ώ. 

Πρὸς τὲ ποτε ἄρα ταυτὸν βλέψαντες, οὕτω πολὺ 

διαφέροντα ταῦϑ'᾽ ἕνὶ προσαγορεύομεν ὀνόματι; 
ΠΡΏ. Σὰ ΖΔ. οὐ δάδιον ἴσως εἰπεῖν, Ἢ “Σώκρατες " 

ἀλλ᾽ ὅμως λεκτέον. ΣΏ. ᾿Εκεῖϑεν δὴ πάλιν ἐκ τῶν 
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αὐτῶν ἀναλύόβωμεν. ΠΒΩ. πόϑεν δὴ; ΣΏ. Διψῇν 
σίου λέγομεν δκάστοτέ τι; ΠΡ. Πῶς δ᾽ οὔ, ΣΏ. 

Τοῦτο δὲ γ᾽ ἐστὶ χενοῦσϑαι; ΠΡ4λ. Τί μὴν; ΣΏ. 
5 ἐξ. ᾿ δι τ ΕῚ 

10᾽ οὖν τὸ δέψος ἐστὶν ἐπιϑυμία ; ΠΡΩ. Ναί, ΣΏ. 

Πύματός γε; ΠΡ. Πόματος. ΣΙ. Ἢ πληρώσεως 
πόματος; ΠΡΩΏ. Οἶμαι μὲν πληρώσεως. Σ'Ώ. Ὅ 

κεγούμενος ἡμῶν ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἐπυϑυμεῖ τῶν 
ἐναντίων ἢ πάσχεν" κενούμενος γὰρ ἐρᾷ πληροῦ- 
σϑαι. ΠΡΩ. Σαφέστατά γε. ΣΏ. τί οὖν; ὃ το- 

πρῶτον κεγούμενος ἔστιν ὁπόϑεν εἴτ᾽ αἰσϑὴσεν πλη- 

ρώσεως ἐφάπτοιτ᾽ ἂν, εἴτε μνήμῃ, τούτου ὃ μήτ᾽ 
ἐν τῷ νῦν χρόνῳ πάσχει, μήτε ἐν τῷ πρόσϑεν πώ- 
ποτ ἕπαϑε; ΠΡΩ. Καὶ πῶς; ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν ὅ 
ἃ. ἐπιϑυμῶν τινὸς ἐπιϑυμεῖ" φομέν; ΠΡ. Πῶς 
γὰρ οὔ; Σ.Ω. Οὐκ ἄρα ὅ γε πάσχει, τοὑτου ἐπιυ- 
ϑυμεῖ" διψῇ γάρ" τοῦτο δὲ κένωσις" ὃ δὲ ἐπιϑυ- 
μεῖ πληρώσεως. ΠΡΏ,. Ιναῖ. ΣΏ. Πληρώσεως ἄρα 
πη τὶ τῶν τοῦ διψῶντος ἂν ἐφάπτοιτο. ΠΡΏ.. .1ναγ- 
καΐον. Σ.2. Τὸ μὲν δὴ σῶμα ἀδύνατον" κενοῦται 
γάρ που. ΠΡΩ. Ιγαί. ΣΏ. Τὴν ψυχὴν ἄρα τῆς 
σιληρώσεως ἐφάπτεσϑαν λοιπὸν τῇ μνήμῃ. ΠΡ. 
“λον ὅτι. Σ.Ώ. τῷ τίνι γὰρ ἂν ἄλλῳ ἐφάψαιτο; 
“ΡΏ. Σχεδὸν οὐδενί. ΣΩ. Μανϑάνομεν γοῦν, ὃ 
ξυμβεθηχ᾽ Μιεῖν ἐς τούτων τῶν λόγων; ΠΡΩ. Τὸ 
ποῖον; Σ,. Σώματος ἐπιϑυμίαν οὔ ὙαΡΝ ἡμῖν 
οὗτος ὃ λόγος γίγνεσϑαι. ΠΡΩ. Πῶς; ΣΏ. Ὅτι 
τοὶς ἐκείνου παϑήμασιν ἐναντίαν ἀεὶ παντὸς ζώου 
μηνῦξι τὴν ἐπιχείρησιν. ΠΡ... Καὶ μάλα. Σ.Ω. Ἡ 

ΜΝ Δ 
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δ᾽ δρμὴ γε ἐπὶ τοὐναντίον ἄγουσα ἢ τὰ παϑήματα, 
δηλοὺ που μνήμην οὖσαν τῶν τοῖς ποιϑήμασιν ἐναν- 
τίων. ΠΡΩ. Πάνυ γε. Σ,Ώ. Τὴν ἄρα ἐπάγουσαν 
ἐπὶ τὰ ἐπιϑυμούμενα ἀποδείξας μνήμην ὃ λόγος 
ψυχῆς ξύμπασαν τὴν τε δρμὴν καὶ ἐπυθυμίαν, καὶ 
τὴν ἀρχὴν τοῦ ζώου παντὸς ἀπέφηνεν. ΠΡ. Ὀρ- 
ϑύότατα. Ιὰ Διψῇν ἄρα τὸ σῶμα ὥμῶν 1) πει- 

γῇν, ἤ τι τῶν τοιούτων πόσχειν, οὐδαμὴ ὃ λόγος 
αἵρεϊ. ΖΡΩ. ᾿Δληϑέστατα. ΧΧΙ, ΣΩ,. Ἔτι δὴ καὶ 
τόδε περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα κατοανοήσωμεν. βίου γὰρ 
εἶδός τί μον φαίνεταν βούλεσθαι δηλοῦν ὃ λόγος 

ἡμῖν ἐν τούτοις αὐτοῖς. ΠΡΏ. Ἐν τίσι καὶ ποίου 

βίου πέου φράξει ς; Σ,. Ἐν τῷ πληροῦσϑαν καὶ 
κενοῦσϑαν καὶ πᾶσιν, ὅσα περὶ σωτηρίαν τ᾽ ἐστὸὺ 
τῶν ζώων καὶ τὴν φϑοράν" καὶ εὖ τις τούτων ἐν 

ἑκατέρῳ γιγνόμενος ἡμῶν ἀλγεῖ, τότε δὲ χαέρει κατὼ 

τὰς μεταβολάς. ὭΡΩ. Ἔστι ταῦτα, Σιἢ. Τί δ᾽, 

ὅταν ὃν μέσῳ τούτων γίγνηται; ΠΡ. Πῶς ἕν μέσῳ; 

ΣῺ. 4 ιὰ μὲν τὸ πάϑος ἀλγεῖ, μέμνηταν δὲ τῶν 
ἡδέων γενομένων, παύοιτ᾽ ἂν τῆς ἀλγηδόνος, πε- 
πλήφωται δὲ μήπω" εἴ τότε: φῶμεν ἢ) μὴ φῶμεν 
αὐτὸν ἔν μὲσ σῷ τῶν παϑημάτων εἶναι; ΠΡΩ. Φῶ' 

μὲν μὲν οὖν. Σ,Ώ. Πότερον ἀλγοῦνϑ᾽ ὅλως, ἢ χαΐ- 
οοντας ΠΡΏ. Μὰ Δ ᾿δλλὰ διπλῇ τινὶ λύπη λυ- 

πούμενον, κατὰ μὲν τὸ σῶμα, ἔν τῷ παϑήματι, 
κατε δὲ φὴν ψυχὴν, προςδοκίας τινὶ πόϑῳ. 2.2. 
Πῶς, ὦ Πφώταρχε, τὸ διπλοῦν τῆς λὑπιῆὲ εἶπες; 

ἀρ᾽ οὐκ ἔστι μὰ ὅτε τις ἡμῶν κενούμενος ἐν ἐλ- 
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-Ὁ ." . ᾿ ’ ΑΝ: πιδὲ φανερῷ τοῦ πληρωϑήσεσθαι παϑέστηκε, τοτὲ 
δὲ τοὐναντίον ἀνελπίστως ἔχει; ΠΡ. Καὶ μάλα 

γε. ΣΏ.. ὧν οὖν οὐχὶ ἐλπίζων μὲν πληρωϑήσεσθϑαι 
τῷ μεμνῆσϑαν δοκεῖ σοι χαίρειν, ἅμα δὲ κενούμεγος 

ἐν τούτοις τοὶς χρόνοις ἀλγεῖ; ΠΡ. ᾿ἀνάγκη. Σ.2. 
τ᾽ ἄρα ἄνϑρωπος καὶ τἄλλα ζῶα λυπεῖειαί τε αἀμὰ 

καὶ χαίρει: ΠΡΩ. Κινδυνεύει. ΣΩ.. Τίδ᾽; ὅταν ἀνελ- 

πίστως ἔχῃ κεγούμενος τεύξεσϑαι πληρώσιως, ἀρ᾽, 
οὐ τότε τὸ διπλοῦν γίγνοιτ᾽ ἂν περὶ τὰς λύπας 

πάϑος, ὃ σὺ νῦν κατιδὼν φῆ ϑὴς ἁπλῶς εἶναι δι- 

πλοῦν; ΠΡΩ. ᾿ἡληϑέστατα, ὦ “Σώκρατες. «Σ2. 
Ταύτῃ δὴ τῇ σκέψει τούτων τῶν παϑημάτων τόδε 

᾿χρησώμεϑα. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; ΣΩ. Πότερον ἀλη- 

ϑεῖς ταύτας τὰς λύπας τε καὶ ἡδονὰς ἢ ψευδεῖς εἶ- 

»χι λέξομεν, ἢ τὰς μὲν τινας ἀληϑεῖς, τὰς δ᾽ οὔ; 

ΠΡΩ. Πῶς δ᾽, ὦ Σώκρατες, ἂν εἶεν ψευδεῖς ἡδο- 

γαὶ ἢ λύπαι; ΣΩ. Πῶς δέ, ὦ Πρώταρχε, φόβου 

ἂν ἀληϑεῖς ἢ) ψευδεῖς, ἢ προςδοκίαν ἀληϑεῖς ἢ 

μὴ, ἢ δόξαι ἀληϑεὶς ἢ ψευδεῖς; ΠΡΩ. “όξας 

μὲν ἔγωγ᾽ ἂν που ξυγχωῤροίην, τὰ δ᾽ ἕτερα ταῦτ᾽ 
οὐκ ἂν, ΣΏ. Πῶς φής: λόγον μέντοι τινιὶ κινδυ- 
γεύομεν οὐ πάνυ σμικρὸν ἐπεγεΐρει ιν. ΠΡΩ. .4ληϑῆ 
ἐδγεια, ΣΩ.. 4λλ᾽ εἰ πρὸς το παρεληλυϑότα, ὦ παΐ 
2 

κείνου. τοῦ ἀνδρός, προσήκοντα, τοῦτο σκεπτέον. 
ΠΡΩ͂.. Ἴσως τοῦτό γε. ΣΙΣ, Χαίρειν τοίνυν δεῖ λὲέ- 

τνΨ τοῖς ἄλλοις μήκεσιν, ἢ καὶ ὅτωοῦν τῶν παριὰ 

τὸ προσῆκον λεγομένων. ΠΡΩ. Οροϑῶς. ΣΏ. «“2ἐγε 
δὴ μοι. ϑαῦῖμα γὰρ ἐμέ γ᾽ ἔχει διὼ τέλους ἀεὶ περὶ 
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τὰ αὐτὰ ἃ νῦν δὴ προεϑέμεϑα ἁπορήματα. ΠΡΏ. 
Πῶς δὴ φης; ΣΏ. Ψευδεῖς, αἵ δ᾽ ἀληϑεῖς, οὐκ 

εἰσὶν ἡδοναΐ; ΠΡΏ. Πῶς γὰρ ἂν; ΣΩ. Οὔτε δὴ 

ὄναρ οὔϑ᾽ ὕπαρ, ὡς φῇς, ἐστίν, οὔτ᾽ ἐν μανίαις 
οὔτ᾽ ἐν πάσαις ἀφροσύναις οὐδεὶς ἔσϑ᾽ ὅςτις ποτὲ 
δοκεῖ μὲν χαΐρειν, χαίρει δὲ οὐδαμῶς, οὐδ᾽ αὖ δο- 
κεῖ μὲν λυπεῖσθαι, λυπεῖται δ᾽ οὔ. ΠΡΩ. Πάνϑ᾽ 
οὕτω ταῦτα, ω Σώκρατες, ἔχειν πάντες ὑπειλήφα- 
μεν. Σ. 49 οὖν ὀρϑῶς; ἢ σκεπτέον, εἴτ᾽ ὀρϑῶς 
εἴτε μὴ ταῦτα λέγεται ; ΠΉΩ,.. Σκεπτέον, ὡς ἐγὼ 
φαΐην ἄν. ΧΧΙΙ, ΣΩ. Διορισώμεϑα δὴ σαφέ- 
στερον ἔτι τὸ νῦν δὴ λεγόμενον ἡδονῆς τὲ πέρν καὶ 
δόξης" ἔστι γάρ ποὺ τι δοξάζειν ἡμῖν; ΠΡΩ. Ναί. 
ΞΩ. Καὶ ἥδεσθαι; ΠΡΩ. Ναΐ. ΣΙ. Καὶ μὴν καὶ 
τὸ δοξαζόμενον ἐστί τι; ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ 
“Καὶ Ε γξ, ᾧ τὸ ἡδόμενον ἥδεται; ΠΡΩ. Καὶ πάνυ 

γε. Σ.Ω. Οὐκοῦν τὸ δοξάζον, ἐᾶν τε ὀρϑῶς ἐάν 

τε μὴ ὀρϑῶς δοξάζη, τό γε δοξάζειν ὄντως οὐδέ- 
ποτὲ ἀπόλλυσι. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν, Σ,Ώ,. Οὐκοῦν 

καὶ τὸ ἡδόμενον, ξὰν τε ὀρϑῶς ἐάν τε μὴ ὀυϑῶς 
ἥδηται, τὸ γε ὄντως ἥδεσθαι δῆλον ὥς οὐδέποτε, 
ἀπολεῖ; ΠΡΩ. Ἱναΐ, καὶ ταῦϑ'᾽ οὕτως ἔχει. ΣΏ., 
Τῷ ποτὲ οὖν τρόπῳ δόξα ψευδής τὲ καὶ ἀληϑὴς 
ἡμῖν φιλεῖ γ γνεσΌνΗς τὸ δὲ τῆς ἡδονῆς μόνον ἂλη»- 

ϑές; δοξάζειν δ᾽ ὄντως καὶ χαίφειν ἀμφύτερα ὁμοίως ᾿ 

εἴληφε; ΠΡ. Σκεπτέον. ΞΏ. ρα, ὕτι δόξῃ μὲν 
ἐπιγίγνεσϑον ψεῦδός τε καὶ ἀληϑές; καὶ ἐγένετο 

οὐ μόνον δόξα διὰ ταῦτα͵, ἀλλὰ καὶ ὅποία τις ἕκα- 
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τέρα; σκεπτέον φὴς τοῦτ᾽ εἶναι; ἼὭΡΩ. αν  ΣΟς 

Τᾷρὸς δὲ γε τοὗτοις , εἰ καὶ τοπαράπαν ἡμῖν, τὰ 
μὲν ἔστι ποι ἄττα; ἡδονὴ. δὲ καὶ λύπη, μόνον 

ἅπερ ἔστι, ποιὼ τινὲ δὲ οὐ γίγνεσϑον, καὶ ταῦϑ' 
ἡμῖν διομολογητέον. ΠΡΩ. Δῆλον. ΣΩ. ᾿4λλ οὐ- 
δὲν τοῦτό γε χαλεπὸν ἰδεῖν ὅτι καὶ ποιὼ τινέ" πά- 

λαν γὰρ εἴπομεν, ὅτι μεγάλαν τε καὶ σμικραὶ καὶ 
σφοδραὶ καὶ ἡσιχαίτεραι ἑκάτεραι γίγνονται λύπαι τε 

καὶ ἡδοναί. ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. Σ.Ω Ἣν δὲ 
78 πονηρία τούτων, ὦ Πρώταρχε; προςγίγνηται τινΐ, 
σονηρᾶν μὲν φήσομεν οὕτω γίγνεσθϑαν δόξαν, πονηρὰν 
δὲ καὶ ἡδονήν; ΠΡΩ. ᾿Δλλὰ τί μὴν, ὦ Σώκρατες ; 
ΣΩ. Τί δ᾽, ἂν ὀορϑότης ἢ τοὐναντίον ὀρϑότητι τινὶ 
τούτων προςγίγνηταν, μῶν οὐκ ὀρϑὴν μὲν δόξαν 
ἐροῦμεν 5, ἐὰν ὀρϑόϊητα ἴσχη, ταυτὸν δὲ, ἡδονήν; 
τ τρὶ ᾿Αναγκαῖον. Ζ.Ώ. Ἂν δέγε ἁμαρτανόμενον τὸ 
οξαζόμενον ἢ, τὴν δόξαν τότε ἁμαρτάνουσάν γ8 

οὐκ ὀρϑὴν ὁμολ ογητέον ; οὐδ᾽ ὀρϑῶς δοΐ ἀξουσαν" 

ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; ΣΩΏ. Τί δ᾽, ἂν αὖ λύπην ἢ τινα 

ἡδονὴν περὶ τὸ ἐφ᾽ ᾧ λυπεῖται, ἢ τοὐναντίον ἅμαρ- 
φάνουσαν ἐφορῶμεν, ὀρϑὴν ἢ χρηστὴν ἢ τι τῶν 
καλῶν ὀνομάτων αὐτῇ προςϑήσομεν; ΠΡΩ. ᾿Αλλ 
οὐχ οἷόν τε, εἴπερ ἁμαρτήσεταί γε ἡδονή. Ζ.Ώ. Καὶ 
μὴν ἔοικὲ γε ἡδονὴ πολλάκις οὐ μετὰ δόξης ὀρϑῆς, 
ἀλλὰ μετὰ ψεύδους, ἡμῖν γίγνεσθαι. ΠΡ... Πῶς 
γὰρ οὔ; καὶ τὴν μὲν δόξαν γε, ὦ Σώκρατες, ἕν τῷ 
τοιούτῳ καὶ τότε ἐλέγομεν ψευδῆ, τὴν δ᾽ ἡδονὴν 
αὐτὴν οὐδεὶς ἄν ποτε προσείποι ψευδῆ. ΣΩ. ᾿Αλλὰ 
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προϑύμως ἀμύνεις τῷ τῆς ἡδονῆς, ὦ Πρώταρχε, 
λόγῳ τανῦν. ΠΡΩ. Οὐδὲν γε, ἀλλ᾽ ἅπερ ἀκούω, 
λέγω. ΣΙ. Διαφέρει δ᾽ ἡμῖν οὐδέν, ὦ ἑταῖρε, ἢ 
μετὰ δόξης τε ὀρϑῆς καὶ μετ᾽ ἐπιστήμης ἡδονὴ τῆς 
μετὰ τοῦ ψεύδους καὶ ἀγνοίας πολλάκις ξκάστοις ἡμῶν 
ἐγγιγνομένης. ΠΡ. Εἰκὸς γοῦν μὴ σμικρὸν δια- 
φέρειν. ΧΧΙΠΙ, ΣΏ. Τῆς δὴ διαφορᾶς αὐτοῖν ἐπὲ 
μαψηα μὐόν ἔλϑωμεν." ΠΡΩ. .4γε, ὅπῃ σον φαίνεται. 

ΩΝ Τὴ δὲ δὴ ἄγω; ΠΡΩ. πῇ; ΣΏ. Ζ4όξα, φα- 
μέν, ἡμῖν ἔστι μὲν ψευδὴς, ἔστι δὲ καὶ ἀληϑής. 
ΠΡΩ. Ἔστι. ΣΩ.. Ἕπεταν μὴν ταὗταις, ὃ νῦν δὴ 

ἐλέγομεν, ἡδονὴ καὶ λύπη πολλάκις, ἀληϑεῖ καὶ 
ψευδεῖ δόξῃ λέγω. ΠΡΏ.. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν 
ἔχ μγήμης τε καὶ αἰσθήσεως δόξα ἡμῖν καὶ τὸ δια- 
δοξάξειν ἐγχωρεῖν γίγνεται ἑκάστοτε; ΠΡΩ. Καὶ 

μάλα. ΣΩ. ΨΥ οὖν ἡμὰς ὧδε περὶ ταῦτο: ἀναγκαῖον 

ἡγοὐμεθα᾽ ἴσχειν; ΠΡΩ.. Πῶς; ΣΩ. Πολλάκις ὑδόν- 
τι τινὲ πόῤῥωθεν μὴ πάνυ σαφῶς τὰ καϑορώμενα 
ξυμβαίνειν βούλεσθαι κρίνειν φαίης ἂν ταῦϑ'᾽, ἅπερ 
ὁρᾷ; ΠΡΩ. Φαίην ἂν. ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μετὼ τοῦτο 
αὐτὸς αὑτὸν οὗτος. ἀνέρουτ᾽ ἂν ὧδε; ΠΡΩ. Πῶς; 

ΣΩ.. Τί ποτε ἄρα ἐστὲ τὸ παρὰ τὴν πέτραν τοῦ ϑ᾽. 
ἑστάναι φανταζόμενον ὑπό τινῳ δένδρῳ; ταῦτ᾽ εἰ- 
πεῖν ἂν τις πρὸς ξαυτὸν δοκῇ σον, τοιαῦτ᾽ ἄττα 
κατιδὼν φαντασϑέντα ξαυτῷ ποτέ; ΠΡ. Τί μήν; 
ΣΉ. Αρ᾽ οὖν μετὰ ταῦτα ὃ τοιοῦτος, ὧς ἀποκρινό- 
μενος ἂν πρὸς αὑτὸν εἴποι τοῦτο, ὡς ἐστιν ἄνϑρω- 
πος, ἐπιτυχῶς εἰπών. ΠΡΩ. Καὶ πάνυ γε. ΧὩ. 
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Καὶ παρενεχϑείς γ᾽ αὖ τύχ᾽ ἂν ὡς ἔστι τινῶν ποι- 
μένων ἔργον τὸ καϑορώμενον ἄγαλμα προσείποι. 
ΠΡΩ. Μμάλιστά γε. Σ. Κἂν μέν τίς γ᾽ αὐτῷ 
ποιθῇ, τά τὲ πρὸς αὑτὸν ῥηθέντα ἐντεῖίνας εἰς φωνὴν 
πρὸς τὸν παρόντα, αὐτὰ ταῦτ᾽ ἂν πάλιν φϑέγξαι- 

το, καὶ λόγος δὴ γέγονεν οὕτως, ὃ τότε δόξαν ἐκα- 

λοῦμεν ; ΠΡΩ.. Τί μὴν; ΣΩ. Ἂν δ᾽ ἄρα μόνος ἢ 
τοῦτο ταυτὸν πρὸς αὑτὸν διανοούμενος, ἐνίοτε καὶ 
πλείω ̓ χρόνον ἔχων ἐν αὑτῷ πορεύεται. ΠΡΩ. Πάνυ 

“μὲν οὖν. Σ.Ώ. Τί οὖν; ἄρα σοὶ φαίνεται τὸ περὲ 

τούτων, ὅπερ ἐμοί; ΠΕΩ.- Τὸ ποῖον; ΣΙ. Ζοκεῖ 
μον τότε ἡμῶν ἡ ψιχὴ βιβλίῳ τινὲ προσεοικέναι. 
ΠΡ. Πῶς; ΣΩ. Ἢ μνήμη ταῖς αἰσθήσεσι ξυμπί: 
πτουσο εἰς ταυτόν, κἀκεῖνα ἃ περὶ ταῦτά ἔστι τὰ 
σιαϑήματα, φαίνονταί μοι σχεδὸν οἷον γράφειν ἡμῶν 
ἐν ταὶς ψυχαῖς τότε λόγους, καὶ ὅταν μὲν ἀληϑῇὴ 
γράψῃ, τοῦτο τὸ πάϑημα δόξα τε ἀληϑὴς καὶ 
λόγοι ἀπ᾽ αὐτοῦ ξυμβαίνουσιν ἀληϑεῖς ἐν ἡμῖν 
γιγνόμενοι, ψευδῆ δ᾽ δῖαν ὃ τοιοῦτος παρ᾽ ἡμῖν 
γραμματεὺς γράφῃ, τἀναντία τοῖς ἀληϑέσιν ἀπέβη. 
ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν δοκεῖ μοι, καὶ ἀποδέχομαι τὰ 
ῥηϑέντα οὕτως. ΣΙ. ᾿Ἀποδέχου δὴ καὶ ἕτερον δημι- 
ουργὸν ἡμῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἐν τῷ τότε χρόνῳ γι- 
γνόμενον. ΠΕ. Τίνα; ΣΙ. Ζωγράφον, ὃς μετὰ 
τὸν γοαμματιστὴν τῶν λεγομένων εἰκόνας ἔν τῇ 
ψυχῇ τούτων γράφει. ΠΏ. Πῶς δὴ τοῦτον αὖ καὶ 
πότε λέγωμεν; ΣΏ. Ὅταν ἂπ᾽ ὄψεως ἢ τινος ἄλλης 
αἰσϑήσεως τὰ τότε δοξαζόμενα καὶ λεγόμενα ὅἅπα- 
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γογών τις τὰς τῶν δοξασϑέντων καὶ λεχϑέντων 
εἰκόνας ἐν αὑτῷ ὁρᾷ πως" 1) τοῦτο οὐκ ἔστι γιγνό- 
μενον παρ᾽ ἡμῖν; ΠΠΡΏ.. Σφόδρα μὲν οὖν. ΣΙΩ. Οὐχ 
οὖν αἱ μὲν τῶν ἀληθῶν δοξῶν καὶ λόγων εἰκόνες 
ἀληϑεῖς, αἵ δὲ τῶν ψευδῶν ψευδεῖς; ΠΡ. Παν- 
τάπασι. ΣΏ. Εἰ δὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς εἰρήκαμεν, ἔτι 
καὺ τόδε ἐπὶ τοὗτοις σκεψώμεϑα. ΠΡ. Τὸ ποῖον; 

ΣΩ.. Εἰ περὶ μὲν τῶν ὄντων καὶ τῶν γεγονότων ταῦ- 
τα ἡμῖν οὕτω πάσχειν ἀναγκαῖον, περὶ δὲ τῶν μελ- 
λόντων, οὔ. ΠΡ. Περὶ ἁπάντων μὲν οὖν τῶν χρό- 
νων ὡσαύτως. ΣΙ). Οὐκοῦν αἵγε διὰ τῆς ψυχῆς αὐτῆς 

ἡδοναὶ καὶ λύπαι ἐλέχϑησαν ἐν τοῖς πρόσϑεν ὡς πρὸ 
«ὧν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν καὶ λυπῶν προγίγνοιντ᾽ 
ἅν; ὥσϑ'᾽ ἡμῖν ξυμβαίνει τὸ προχαΐρειν τε καὶ προς 
λυπεῖσθαι περὶ τὸν μέλλοντα χρόνον εἰναι γιγνόμε- 
νον. ΠΡ. ᾿Δληϑέστατα. ΣΩ.. Πότερον οὖν τὰ 
γράμματά τε καὶ ζωγραφήματα » ἃ σμικρῷ πρότε- 
θο» ἐτίϑεμεν ἐν ἡμῖν γίγνεσϑαι, περὶ μὲν τὸν " 

γονότα καὶ τὸν παρόντα χρόνον ἐστί, περὶ δὲ τὸν 
μέλλοντα οὐκ ἔστι; ΠΡΩ. Σφόδρα γε. Σ,Ώ.. 2ρα 
σφόδρα λέγεις, ὅτι πᾶντ᾽ ἐστὶ ταῦτα ἐλπίδες εἰς τὸν 

ἔπειτα φόνον οὖσαν, ἡμεῖς δ᾽ αὖ διὰ παντὸς: τοῦ 

βίου ἀεὶ γέμομεν ἐλπίδων; ΠΡ... Παντάπασι μὲν 
οὖν. ΧΧΙΨ. ΣΩ.4.γχε δή, πρὸς τοῖς νῦν εἰρημέ- 

γοις καὶ τόδε ἀπόκριναι. ΠΡ. Τὸ ποῖον; ΣΩ. 

Δ ἵκαιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαϑὸς πάντως ἀρ᾽ 
οὐ θεοφιλὴς ἐστι; ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΟ... Τὰ δὲξ 
ἄδικός τε καὶ παντάπασι κακὸς αρ᾽΄ οὗ τοὐναντίον 
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ἐκείνῳ; ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; Σ.}. Πολλῶν μὴν ἐλπί- 
δων, ὡς ἐλέγομεν ἄρτι, πᾶς ἄνθρωπος γέμει. ΠΡΩ. 

τί δ᾽ οὔ; ΣΩ. “Ζόγοι μὴν εἰσιν ἕν ἑκάστοις ἡμῶν, 
ἃς ἐλπέδας ὀνομάζομεν; ΠΡΙ. Ναί. Σ.Ώ. Καὶ δὴ 
καὶ τὰ φαντάσματα ἐζωγραφημένα, καί τις ὁρᾷ πολ- 
λάκις ξαυτῷ χουσὸν γιγνόμενον ἄφϑονον, καὶ ἐπ᾿, 
αὐτῷ πολλὰς ἡδονάς, καὶ δὴ καὶ ἐζωγραφημένον 
αὑτὸν ἐφ᾽ ἑαυτῷ χαΐροντα σφόδρα καϑορᾷ. ΠΡΩ. 
Τὶ δ᾽ οὔ; Σ.Ω. Τούτων οὖν πότερα φῶμεν τοῖς μὲν 
ἀγαϑοῖς ὡς τὸ πολὺ τὰ ; γεγραμμένα. παρατίϑεσθϑαν 

ἀληϑῆ, διὰ τὸ τθίρκο εἶναι, τοὶς δὲ κακοῖς ὡς 

αὖ πολὺ τοὐναντίον, ἢ μὴ φῶμεν; ΠΡΏ. Καὶ 
μάλα φατέον. Σ.Ώ. Οὐκοῦν καὶ τοῖς κακοῖς ἡδοναΐ 
γε οὐδὲν ἧττον πάρεισιν ἐζωγραφημέναι, ψευδεῖς 
δὲ αὗταὶ που; ΠΡΩ. Τί μήν; ΣΙ. Ψευδέσιν ἄρα 

ἡδοναῖς τὰ πολλὰ οἵ πονηροὶ χαίρουσιν, οἱ δ᾽ ἀγα- 
ϑοὶ τῶν ἀνϑρώπων ἀληϑέσι. ΠΡΩ. ἀναγκαιότατα 
λέγεις. ΣΙΏ. Ἐϊσὶ δὴ κατὰ τοὺς νῦν λόγους ψευδεῖς 

ἐν ταῖς τῶν ἀνϑρώπων ψυχαῖς ἡδοναί, μεμιμημέναι 
μέντοι τὰς ἀληϑεῖς ἐπὶ τὰ γελοιότερα, καὶ λύπαν 
δὲ ὡσαύτως. ΠΡΩ. Εἰσί. ΣΙ. Οὐκοῦν ἢν δοξάζειν ᾿ 

μὲν οὕτως ἀεὶ τῷ τοπαράπαν δοξάζοντι, μὴ ἐπ᾽ οὖσι 

δὲ μηδὲ ἐπὲ γεγονόσι μηδ᾽ ἐπ ἐσομένοις ἐνίοτε ; 
ΠΡ. Πάνυ γε. Σ,Ώ. Καὶ ταῦτά " ἣν, οἶμαι, τὼ 

ὕπε ργαξόμενα δόξαν ψευδῇ τότε καὶ τὸ ψευδῶς δο- 

ξάζειν" ἦν γάρ; ΠΡΏ. Ναί. 20. Τί οὖν; οὐκ 

ἀνταποδοτέον ταῖς λύπαις τε καὶ ἡδοναῖς τὴν τοὐὺ- 

τῷ» ἀντίστροφον ἕξιν ἐν ἐχείνοις; ΠΡΩ. Πῶς; ΣΏ. 
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Ὡς ἣν μὲν χαίρειν ὄντως ἀεὶ τῷ τοπαράπαν ὅπωσοῦν 
καὶ εἰκῇ χαίροντι, μὴ μέντοι ἐπὶ τοῖς οὖσι, μηδ᾽ 
ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν ἐνίοτε, πολλάκις δὲ καὶ ἴσως 
πλειστάκις ἐπὸὶ τοῖς μηδὲ μέλλουσί ποτε γενήσεσθαι. 
ΠΡΩ. Καὶ ταῦϑ'᾽ οὕτως, ὠ Σώκρατες, ἀγαγκαῖον 

ἔχειν. ΣΩΏ. Οὐκοῦν ὃ αὐτὸς λάγος ἂν εἴη περὶ φύ- 

βὼν τε καὶ ϑυμῶν καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ὡς ἔστι 
καὶ ψευδῆ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐνίοτε; ΠΡ. Πάνυ μὲν 

οὺν. ΣΏ. τίδέ; πονηρὰς δόξας καὶ χρηστὰς ἄλλως 
ὴ ἀληϑεῖς καὶ ψευδεῖς γιγνομένας ἔχομεν εἰπεῖν; 
ΠΡΩ. Οὐκ ἄλλως. ΣΏ. Οὐδ᾽ ἡδονὰς δ᾽, οἶμαι, 
κατανοοῦμεν ὡς ἄλλον τύνα τρόπον εἰσὶ πονηραί, 
πλὴν τῷ ψευδεῖς γ᾽ εἶναι. ΠΡΏ. Πάνυ μὲν οὖν 
τοὐναντίον, εὖ “Σώκρατες, εἴρηκας" μῶν γὰρ τῷ 
ψεύδει μὲν οὐ πάνυ πονηρὰς ἄν τις λύπας τε καὶ 

ἡδονὰς ϑείη, μεγάλῃ δὲ ἄλλῃ καὶ πολλῇ ξυμπιπτού- 
σὰς πονηρίᾳ. ΣὩ. Τὰς μὲν τοίνυν πονηρᾶς ἡδονὰς 

καὶ διὰ πονηρίαν οὔσας τοιαὗτας ὀλίγον ὕστερον 
ἐροῦμεν, ἂν ἕτι δοκῇ νῶϊν, τὰς δὲ ψευδεῖς ἔτι κατ᾽ 
ἄλλον τρόπον ἕν ἡμῖν πολλὰς καὶ πολλάκις ἐνούσας 
τὲ καὶ ἐγγιγνομένας λεκτέον" τούτῳ γὰρ ἴσως χρη- 
σόμεϑα πρὸς τὰς κρίσεις. ΠΡ. Πῶς γὰρ οὔκ; 
εἴπερ γε εἰσί. ΣΩ. "αλλ ὥ Πρώταρχξ, εἰσί, κατά 
γε τὴν ἐμὴν. τοῦτο δὲ τὸ δόγμα, ἕως ἂν κέηται 
παρ᾿ ἡμῖν, ἀδύνατον ἀνέλεγκτον δήπου γίγνεσϑαι. 

ΠΡΩ. Καλῶς. ΧΧΥ, ΣΩ. Προσιστώμεϑα δη; καϑ- 

ἀπερ ἀϑληταί, πρὸς ταῦτον αὖ τὸν λόγον. ΠΡΏ. 
Ἴωμεν. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴν εἴπομεν; εἴπερ μεμγνήμεϑα; ὀλὶ- 
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"Ὃν ἐν τοῖς ἕωπροσϑεν, ἕως αἵ λεγόμεναι ἐπιϑυμίαι 
ἐν ἡμῖν ὦσι δίχα, ὅτι ἀρα τότε τὸ σῶμα καὶ χωρὶς 
τῆς ψυχῆς τοῖς παϑήμασί διξίληπται. ΠΡΩ. Μεμνή- 
μεϑα καὶ προεθρυήϑη ταῦτα. ΣΏ. Οὐκοῦν τὸ μὲν 
ἐπιϑυμοῦν ἣν ἡ ψυχὴ τῶν τοῦ σώματος ἐναντίων 

ἕξεων» τὸ δὲ τὴν πὰ δα ἤ τινα διὰ πάϑος ἢδο- 
νὴν τὸ σῶμα ἦν τὸ ποαραδεχόμενον; ΠΡ. Ἦν γὰρ 

οὖν. ΣΏ. Ξξυλλογίζου δὴ τὸ γιγνόμενον ἐν τούτοις. 
ἜΡΕΊΣ; “ἐγε. Σ.). Τίγνεται τοίνυν, ὅπόταν ἢ ταῦ- 
τὰ, ἅμα παρακεῖσθαι λύπας τε καὶ ἡδονάς, καὶ 

τούτων αἰσϑήσεις ἅμα παρ᾽ ἀλλήλας ἐναντίων οὐσῶν 
γίγνεσθαι, ὃ καὶ νῦν δὴ ἐφάνη. ΠΡΩ. Φαΐνεται 
γοῦν. ΣΏ.. Οὐκοῦν καὶ τόδε εἴρηταν καὶ ξυνωμο- 

λογημένον ἡμῖν ἔμπροσϑεν κεῖται; ΠΡ. Τὸ ποῖον ; 
ΣΏ. (Ὡς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἄμφω τούτω δέχε- 

σϑον λύπη τὲ καὶ ἡδονὴ, καὶ ὅτι τῶν ἀπείρων 
ἄτην. ΠΡΏ. Εἴρηται" τί μήν; ΣΏ. Τίς οὖν μη- 
χανὴ ταῦτ᾽ ὀρϑῶς κρίνεσϑαι; ΠΡΩΏ. Ποῖα δὴ καὶ 
“πῶς; 2. Εἰ τὸ βούλημα ἡμῖν τῆς κρίσεως τοὐτων 
ἐν τοιοὗτοις τισὶ διαγνῶναν βούλεται ξκάστοτε, τὶς 

σούτων πρὸς ἀλλήλας μείζων καὶ τίς ἐλάττων, καὶ 
- " 7 - Ὁ 

σίς μᾶλλον, καὶ τὶς σφοδροτέρα λύπη τε πρὸς ἡδο- 

νὴν καὶ λύπη πρὸς λύπην καὶ ἡδονὴ πρὸς ἦδο- 
2 ὃ», π ο΄ ᾽ 

νὴήν. ΠΡΩ. .4λλ: ἔστι ταῦτά τε τοιαῦτα, καὶ ἡ βού- 
λησις τῆς κοίσεως αὕτη. ΣΩ. Τί οὖν; ἐν μὲν ὄψει, 
τὸ πύρδωθεν καὶ ἐγγύθεν δορὰν τὰ μεγέϑ' ὴν 

ἂν "(4 Νε β Υ τὴ» “) τῇ 
Ζ9ὴῚ « 2 γ΄ 3 δῇ - ὃ ἘΝ: » 
ἀλήϑειαν ἀφανίζει, καὶ ψευδῆ ποιεῖ δοξάζειν, ἐν 

λύπαις δ᾽ ἄρα καὶ ἡδοναῖς οὐκ ἔστι ταυτὸν τοῦτο 



100 ΡΙΑΊΤΟΝΙΒ ἜΒΕῚ 

γιγνόμενον; ΠΡΩ. Πολὺ μὲν οὖν μᾶλλον, ὦ Σώ- 

μρατες. Σ.Ω, Ἐναντίον δὴ τὸ νῦν τῷ σμικρὸν ἔμπρο- 
σϑεὲεν γέγονε. ΠΡΏ. Τὺ ποῖον λέγεις; ΣΙ. Τότε 
μὲν αἱ δόξαι ψευδεῖς τε καὶ ἀληϑεὶς αὗται γιγνό- 

μεέναν τὰς λύπας τε ἅμα καὶ ἡδονὰς τοῦ παρ᾽ αὖ- 

ταῖς παϑήματος ἀνεπίμπλασαν. ΠΡΩ..᾿Αληϑέστατα. 
ΣΩ, Νῦν δὲ γε αὗται, διὰ τὸ πόῤῥωθέν τὲ καὶ 
ἐγγύϑεν ἑκάστοτε μεταβαλλόμεναι ϑεωρεῖσϑαν καὶ 
ἅμα τιϑέμεναν παρ᾽ ἀλλήλας, αἵ μὲν ἡδοναὶ παρὰ 
τὸ λυπηρὸν μείζους φαίνονται καὶ σφοδρότεραι, λύ-- 
πρὶ δ᾽ αὖ, διὰ τὸ παρ᾽ ἡδονάς, τοὐναντίον ἐκεί-- 

γαις. ΠΡΩΏ. ᾿Ανάγκη γίγνεσθαι τὰ τοιαῦτα διὰ 

ταῦτα. ΣΩ. Οὐκοῦν, ὅσῳ μείζους τῶν οὐσῶν ἕκάτε- 
ραι καὶ ἐλάττους φαίνονται, τοῦτο ἀποτεμύμενος 
ἑκατέρων τὸ φαινόμενον ἀλλ᾽ οὐκ ὃν οὔτε αὐτὸ 
ὀρϑῶς φαινόμενον ἐρεῖς, οὔτ᾽ αὖ ποτε τὸ ἐπὶ τοῦ-- 
10 μέρος τῆς ἡδογῆς καὶ λύπης γιγνόμενον ὀρϑόν 
τε καὶ ἀληϑὲς τολμήσεις λέγειν; ΖΡΩΏ. Οὐ γὰρ οὖν. 
Σ.Ώ.. Τούτων τοίνυν ξξῆς ὁψώμεϑα, ἐὰν τῇδε ἅπαν-- 
τῶμεν, ἡδονὸς καὶ λύπας ψευδεῖς ἔτι μᾶλλον ἢ ταὺὐ-- 
τας φαινομένας τὲ καὶ οὔσας ἕν τοῖς ζώοις. ΠΡΏ. 

Ποίας δὴ καὶ πῶς λέγεις; ΧΧΥῚ. ΣΩ. Εἰρηταίῖ που 

πολλάπις, ὅτι τῆς φύσεως ἑκάστων διαφϑειρομένης 
μὲν ξυγκρίσεσι καὶ κενώσεσι καί τισιν αὔξεσι καὶ 

φϑίσεσι, λύπαι τε καὶ ἀλγηδόνες καὶ ὀδύναι καὶ 
πάνϑ᾽, ὅπόσα τοιαῦτ᾽ ὀνόματ᾽ ἔἕγει, ξυμβαίνειν γι- 
γνόμενα. ΠΡΩ.. Ἱγαΐ, ταῦτα εἴρηται πολλάκις. ΣΏ. 

Εἰς δὲ γε τὴν αὑτῶν φύσιν ὅταν καϑίστηται, ταὺ- 
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χὴν αὖ τὴν κατάστασιν ἡδονὴν ἀπεδεξάμεθα παρ. 
ἡμῶν αὐτῶν. ΠΡΩ. Ὀφϑῶς. ΣΩ. Τί δ᾽, ὅταν περὲ 
τὸ σῶμα μηδὲν τούτων γιγνόμενον ἡμῶν ἢ; ΠΡΩ. 
Πότε δὲ τοῦτ᾽ ἂν γένοιτο, ὦ “Σώκρατες; ΣΩ.. Οὐ- 

δὲν πρὸς λόγον, ὦ Πρώταρχε, ὃ σὺ νῦν ἤρου τὸ 
ἐρώτημα. ΠΡΩ,. Τί δή; ΣΏ. Διότι τὴν ἐμὴν ἐρώ-- 
τησιν οὐ κωλύσεις μὲ διέρεσϑαί σὲ πάλιν. ΠΡ. 
Ποίαν; Σ.Ώ. Εἰ δ᾽ οὖν μὴ γίγνοιτο, ὦ Πρώταρχε; 
φήσω, τὸ τοιοῦτον»; τί ποτε ἀναγκαῖον ξξ αὐτοῦ ξυμ-- 
βαίνειν ἡμῖν; ΠΡΏ. ὴ κινουμένου τοῦ σώματος 
ἐφ᾽ ἑκάτερα φής; 2.2. Οὕτω. ΠΡΩ. 4ῆλον δὴ 
τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες» ὡς οὔτε ἡδονὴ γίγνοιτ᾽ ἂν 

ἐν τῷ τοιούτῳ ποτέ, οὔτ᾽ ἄν τις λύπη. ΣΩ. Καλ-- 
λιστ᾽ εἶπες" ἀλλὰ γάρ, οἶμαι, τόδε λέγεις, ὡς ἀεί 
τι τούτων ἀναχκαῖον ἡμῖν ξυμβαίνειν, ὡς οἵ σοφοὺ 
φασίν" ἀεὶ γὰρ ἅπαντα ἄνω τε καὶ κάτω δεῖ. ΠΡ. 
“Ἵέγουσι γὰρ οὖν, καὶ δοκοῦσί γε οὐ φαύλως λέ-- 
γειν. Σ.Ώ. Πῶς γὰρ ἄν, μὴ φαῦλοί γε ὄντες; ἀλλὰ 
γὰρ ὑπεκστῆναι τὸν λόγον ἐπιφερόμενον τοῦτον βοὺ- 
λομαι. τῇδ᾽ οὖν διανοοῦμαν φεύγειν, καί σὺ μοι 
ξύμφευγε. ΠΡ. 4ὲγε ὅπῃ. Σ,Ώ. Ταῦτα μὲν τοί-- 
γυν οὕτως ἔστω, φῶμεν πρὸς τούτους. σὺ δ᾽ ἀπό- 
κριναι, πότερον ἀεὶ πάντα, ὅσα πάσχειν τὶ τῶν ἐμ-- 
ψύχων, ταῦτ᾽ αἰσθάνεται τὸ πάσχον, καὶ οὔτ᾽ 
αὐξανόμενον λανϑάνομεν ἡμᾶς αὐτοὺς, οὔτε τι τῶν 
τοιούτων οὐδὲν πάσχοντες ; ἢ πᾶν τοὐναντίον; ολί-- 

γου γὰρ τά γε τοιαῦτα λέληϑε πάνϑ'᾽ ἡμᾶς. ΠΡΩ. 
εἴ Ἔ οᾧ: 

ἅπαν δήπου τοὐναντίον. ΣΏ. Οὐ τοίγυν καλῶς 
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ἡμῶν εἴρηται τὸ νῦν δὴ δηϑέν, ὡς αἵ μεταβολαὶ 
κάτω τε καὶ ἄνω γιγνόμεναι λύπας τὸ καὶ ἡδονὰς 
ἀπεργάζονται. ΠΡ, Τί μήν; 2. ἵΩδ᾽ ἔσται 

κάλλιον καὶ ἀνεπιληπτότερον τὸ λεγόμενον. ΠΡΩΏΩ. 
πῶς; π.2. Αἱ μὲν μεγόάλαν μεταβολαὶ λύπας τὲ καὶ 
ηδονὰς ποιοῦσιν ἡμῖν, αὖ δ᾽ αὖ μέτριαί τὲ καὶ 

σμικραὶ τοπαράπαν οὐδέτερα τούτων. ΠΡΩ. Ὅρ- 
ϑότορον οὕτως ἢ ἐκείνως, ὠ “Σώκρατες. ΞΩ.. Οὐκ- 

οὖν. εἰ ταῦτα οὕτω, πάλιν ὃ εὖν δὴ δηϑεὶς βίος 
ἂν ἥκοι; ΠΡΩ.. Ποῖος ; Σ.Ω Ὃν ἄλυπόν τε καὶ ἄνευ 
χαρμονῶν ἔφαμεν εἶναι. ΠΩ. “ἡληϑέστατα λέγεις. 
ΣΩ. Ἔκ δὴ τούτων τιϑῶμεν τκοσε ἡμῖν βίους, 
ἕνα μὲν ἡδὺν, τὸν δ᾽ αὖ, λυπηρόν, τὸν δ᾽ ἕνα, 
μηδέτερα" ἢ πῶς ἂν φαίης σὺ περὶ τούτων; ΠΡΏ. 
Οὐκ ἄλλως ἔγωγε 3) ταύτῃ, τρεῖς εἶναι τοὺς βίους. 
ΣΏ. Οὐκοῦν οὐκ ἂν εἴη τὸ μὴ λυπεῖσϑαι ποτὲ 
ταυτὸν τῷ χαίρειν; ΠΡ. Πῶς γὰρᾶν; ΣΩ. Ὁπό- 

ταν οὖν ἀκούσῃς, ὡς ἥδιστον πάντων ἐστὶ διατελεῖν 
ἀλύπως τὸν βίον ἅπαντα, τὶ τό ϑ᾽ ὑπολαμβάνεις 

λέγειν τὸν τοιοῦτον; ΠΡΏ. ᾿Ηδὺ λέγειν φαίνεται 
ἔμοιγε οὗτος τὸ μὴ λυπεῖσϑαι. ΣΏ. Τριῶν οὖν 
ὄντων ἡμῖν ὧντινων βούλει; τίϑει, καλλίοσιν νὰ 
ὀνόμασι χρῴώμεϑα, τὸ μὲν χρυσόν, τὸ δ᾽ ἄργυ- 
Οοον, τρίτον δὲ τὸ μηδέτερα τούτων. ΠΡ. Κεῖ- 

ται. ΣΏ,. Τὸ δὲ μηδέτιρα τούτων ἔσϑ᾽ ἡμῖν 
ὅπως ϑάτερα γένοιτ᾽ ἄν, χρυσὸς ἢ ἄργυρος; 
ΠΡ. «Καὶ πῶς ἄν; ΖΣΏ. Οὐδ᾽ ἄρα ὃ μέσος 
βίος, ἡδὺς ἢ λυπηρὸς λεγόμενος, ὀοϑῶς ἄν ποτε 
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οὔτ᾽ εἰ δοξάζοι τις, δοξάζοιτο, οὔτ᾽ εἰ λέγοι, λεχϑ είη, 

κατά γξε τὸν ὀρϑὸν λόγον. ΠΡΩ. πῶς γὰρ ἂν: 

ΣΩ. ἪἫλλὰ μὴν, ἣ δταῖρε, λεγόντων γε ταῦτα καὶ δο- 
ξαξόντων αἰσϑανόμεϑα. ΠΡΩ. Καὶ μᾶλα. ΣΏ. Πό- 
τερον οὖν χαίρειν οἴονται τότε, ὅταν μὴ λυπῶνται; 
ΤΡΙΣ. Φασὶ γοῦν. ΣΩ. Οὐκοῦν οἴονται τότε χαίρειν ; 
οὗ γὰρ ἂν ἔλεγόν που. ΠΡΩ. Κινδυνεύει. ΣΏΩ. 
Ψευδὴ μὴν δοξώζουσι περὶ τοῦ χαίρειν, εἴπερ χωρὶς 
τοῦ μὴ λυπεῖσθαι καὶ τοῦ χαΐέρειν ἡ φύσις ἑκατέρου. 
ΠΡ). Καὶ μὴν χωρὶς γοῦν. ΣΩ. Πότερον οὖν αἵρώ- 
μεϑα παρ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ εἶναι, καϑάπερ ἄρτι; τρία, ἢ 
δύο μόνα; λύπην μὲν κακὸν τοῖς ἀνθρώποις, τὴν 
δ᾽ ἀπαλλαγὴν τῶν λυπῶν, αὐτὸ τοῦτο ἀγαϑὸν ὄν, ἡδὺ 
προσαγορεύεσϑαι; ΧΧΥΤΙ. ΠΡΩ. Πῶς δὴ νῦν τοῦ- 

“ ; τ ᾿ ; ε ἘΠ ΕΓ ἂν ϑ ταν δ) Τὸ7) ὦ «Σώκρατες, ἐρωτώμεϑα ὕφ ἡμὼν αὐτῶν; οὗ 
γὰρ μανϑάνω. ΣΩ. Ὄντως γὰρ τοὺς πολεμίους Φι- 
λήβου τοῦδε, ὦ Πρώταρχε, οὐ μανϑάνει. ΠΡΩ. 
““ἔγεις δὲ αὐτοὺς τίνας; ΣΩ. Καὶ μάλα δεινοὺς λε- 
γομένους τὰ περὶ φύσιν, οἵ τοπαράπαν ἡδονὲς οὔ 
φασιν εἶναι. ΠΡΩ. Τί μὴν; ΖΣΏ. “υπῶν ταύτας εἶ- 
γα πάσας ἀποφυγάς, ἃς νῦν οἱ περὶ Φίληβον ἡδο- 
νιὰς ἐπονομάζουσι. ΠΡΩ. Τούτοις οὖν ἡμᾶς πότερα 
πείϑεσθαι ξυμβουλεύεις, ἢ πῶς, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. 
Οὔκ, ἀλλ᾽ ὥςπερ μάντεσι προςχρῆσϑαί τισι, μαντευ- 
ομένοις οὐ τέχνῃ, ἀλλά τινι δυςχερεία φύστως οὐκ 
ἀγεννοῦς, λίαν μεμισηκότων τὴν τῆς ἡδονῆ- δύνα- 
μιν καὶ νενομικότων οὐδὲν ὑγιές" ὥςτε καὶ αὐτὸ 
τοῦτο αὐτῆς τὸ ἐπαγωγόν, γοήτευμα, ἀλλ᾽ οὐχ ηδο- 

ῬχΑΤ, Οὗ, ΤΟΝ. 111, Ν 
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γὴν εἶναι. τούτοις μὲν οὖν ταῦτα ἂν προοχρήσαιο, 
σκεψάμενος ἔτι καὶ τάλλα αὐτῶν δυςχεράσματα. μετὰ 

᾿ .- ε, ᾿ ω ς ᾿ 2 “ πὸ 

δὲ ταῦτα αἵ γὲ μοι δοκοῦσιν ἡδοναὶ ἀληϑεῖς εἶναι, 
Ω -. -7Ὃ 

πεύσῃ, ἵνα ἐξ ἀμφοῖν τοῖν λόγοιν σκεψάμενοι τὴν 
δύναμιν αὐτῆς παραϑώμεϑα πρὸς τὴν κρίσιν. ΠΡΩ.. 
᾿Ουϑῶς λέχεις.. Σ.Ώ. ἹΜεταδιώκωμεν δὴ τούτους, ὥς-- 
στερ ξυμμάχους, κατα τὸ τῆς δυςχερείας αὐτῶν ἴχνος. 

οἶμαι γὰρ τοιόνδε τι λέγειν αὐτοὺς, ἀρχομένους πο- 
ϑὲν ἄνωθεν, ὡς γ εὖ βουληϑείημεν ὁτουοῦν εἴδους 
τὴν φύσιν ἰδεῖν, οἷον, τὴν τοῦ σκληροῦ, πότερον εἰς 
τὰ σκληρότατα ἀποβλέποντες οὕτως ἂν μᾶλλον ξυ»- 
νοήσαιμεν, ἢ πρὸς τὰ πολλοστὰ σκληρότητι ; δεῖ δὴ 
ζ8, ὦ Ποώταρχε, καϑάπερ ἐμοΐ, καὶ τούτοις τοῖς δυς- 

χερέσιν ἀποκρίνεσϑαν. ΠΡΏ. Πάνυ μὲν οὖν, καὸ 

λέγω γε αὐτοῖς, ὅτι πρὸς τὰ πρῶτα μεγέϑη. “ΣΩΏ. 
Ὁ 3 ᾿ ΩΝ « ον »Ν 

Οὐκοῦν, εἰ καὶ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος ἰδεῖν ἥντινά ποτξ 
ἄχει ιρύσυν βουλὴ θείημεν, οὐκ εἰς τὸς πολλοστὲς ἡδο- 
νας ἀποβλιπτέον, ἀλλ᾽ εἰς τὸς ἀκροτάτας καὶ σφο- 

"“" ῇ 

δροτάτας λεγομένας; ΠΡΏ. Πᾶς ἄν σον ταύτῃ ξυγ- 
Ὁ ΄ » Ξ 5 

χωροΐη τανῦν. Σ΄). Α͂ρ᾽΄ οὖν αἵ πρύχειροΐ γε, αὕπερ: 
ν᾽ , .- ΞῸ “ οὐ ᾿ 2λ ’ ς 

καὶ μέγισται τῶν ηδονῶν, Ὁ λέγομεν πολλάκις, οὖ 
᾿ -»"’ἢ ᾿ - ΐ -« ᾿ ἽΓ περὶ τὸ σῶμα εἰσὶν αὗται; ΠΡΏ. Πῶς γάὰρου; Σ΄. 

Πότερον οὖν καὶ μείζους εἰσὲ καὶ γίγνονται περὶ τοὺς 

κάμνοντας ἐν ταῖς νόσοις, ἢ περὶ τοὺς ὑγιαίνοντας ; 
τὐλαβηϑῶμεν δὴ μὴ προπετῶς ἀποκρινόμενοι πταΐ-- 
σν ὩΤ: ΠΡΏ.. Πη: ΣῺ. Τάχα γὰρ ἴσως φαῖμεν ἂν 

περὶ ὑγιαίνοντας. ΠΡῺΏ. Εἰκός γε. ΣΩ.. Ἑϊ δ᾽; οὐχ 
αὑταιν τῶν ἡδονῶν ὑπερβάλλουσιν. ὧν ἂν καὶ ἐπιϑυ- 
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μέαι μέγισταν προὐῤγίγνωνταν; ΠΡΩΏ. Τοῦτο μὲν ἄλη: 

Θ έςο. ΣΏςΣ ἊΑρ᾽ οὖν, ὅτι οἵ πυρέττοντες καὶ ἐν τοιού- 

τοις νοσήμασιν ἐχόμενον μᾶλλον διψῶσι καὶ ριγοῦ- 
συν παὶ πάντα, ὅπόσα διὰ τοῦ σώματος, εἰώϑασι πά- 
σχειν, μᾶλλον δὲ ἐνδείᾳ ξυγγίγνονται, καὶ ἀποπλη- 
θουμένων μείζους ἡδονὰς ἴσχουσιν, ἢ τοῦτο οὐ φή- 
σομὲν ἀληϑὲς εἶναι; ΠΡΏ. Πάνυ μὲν οὖν ῥηϑὲν 
φαίνεται. Σ,Ώ. Τί οὖν; ὀρϑῶς ἂν φαινοίμεϑα λέγον“ 
τὲς, ὡς, εἴ τις τὸς μεγίστας ἡδονὰς ἰδεῖν βούλοιτο, 
οὐκ εἰς ὑγέειαν ἀλλ᾽ εἰς νόσον ἰόντας δεῖ σκοπεῖν ; 

ὅρα δὲ, μή με ἡγῇ διανοούμενον ἑρωτῷν σὲ, εὖ πλείω 
χαίρουσιν οἵ σφόδρα γοσοῦντες τῶν ὑγιαινόντων, 

ἀλλ᾽ οἴου μέγεθός με ζητεῖν ἡδονῆς, καὶ τὸ σφόδρα 
περὶ τοῦ τοιούτου ποῦ ποτε γίγνεταν ἑκάστοτε. νοῆ- 
σαι γὰρ δεῖ, φαμέν, ἥντινα φύσιν ἔχει,. καὶ τίνα λέα 
γουσιν οὗ φάσκοντες μηδ᾽ εἶναι τοπαράπαν αὐτήν. 
ΠΡΩ. Αλλὰ υχεδὸν ἕπομαι τῷ λόγῳ σον. ΧΧΥΤΙΓ. 
ΣΡ, Τάχα, ωὡ Πρώταρχε, οὐχ ἧιτον δείξεις" ἀποκρι-- 
γῇ γάρ. ἐν ὕβρει μείζους ἡδονάς, οὐ πλείους λέγω, τῷ 
σφόδρα δὲ καὶ τῷ μᾶλλον ὑπερεχούσας, δρᾷς ἢ ἐν τῷ 
σώφρονι βίῳ; λέγε δὲ προσέχων τὸν νοῦν. ΠΖΡΩ. 
᾿λλ᾽ ἔμαϑον, ὃ λέγεις, καὶ πολὺ τὸ διάφορον δρῶ. 
τοὺς μὲν γὺρ σώφρονάς που καὶ ὃ ́ παροιμιαζόμενος 
ἐπίσχει λόγος, ἑχάστοτε τὸ Μηδὲν ὁ ἄγαν παρακελευό- 
μενος, ᾧ πείϑονται" τὸ δὲ τῶν ἀφρύνων τε καὶ ὕὑβρι- 
στῶν μέχρι: μανίας ἡ σφοδρὰ ἡδινὴ κἀτέχουσο σερί- 
βοήτους ἀπεργάξεται. Σ.Ώ. Καλῶς, καί, εἴ γε τοῦ 3 
οὕτως ἔχει, δῆλον, ὡς ἔν τινι πονηρίᾳ ψυχῆς καὶ τοῦ 

Ν 2 
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σώματος, ἀλλ᾽ οὐκ ἀρετῇ, μέγισται μὲν ἡδοναί, μέ- 
γισται δὲ καὶ λύπαι, γίγνονται. ΠΡΩΏ. Πάνυ μὲν 
οὖν. ΣΏ. Οὐκοῦν τούτων τινὰς προελόμενον δεῖ 
σχοπεῖσϑαι, τίνα ποτὲ τρόπον μαῤερν: γοπμ αὖ-- 
τὰς εἶναι μεγίστας; ΠΡΩ. ᾿ἀνάγκη. Σ.Ώ. Σκόπει δὴ 
τὰς τῶν τοιῶνδε νοσημάτων ἡδονάς, τίνα ποτὲ ἔχουσι 

τρύπον. ΠΡΩ. Ποίων; ΣΏ. Τὰς τῶν ἀσχημόνων, ἃς 

οὺς εἴπομεν δυςχερεῖς μισοῦσι παντελῶς. ΠΡΩ. 

Ποίας ; ΣΩ.. Οἷον τὰς τῆς ψώρας ἰάσεις τῷ τρίβειν, 

καὶ ὅσα τοιαῦτα, οὐκ ἄλλης δεόμενα φαρμάξεως. 
τοῦτο γὰρ δὴ τὸ πάϑος ἡμῖν, ὦ πρὸς ϑεῶν, τί ποτε 
φῶμεν ἐγγίγνεσϑαι; πότερον ἡδονὴν ἢ λύπην; ΠΡΩ. 

ἽἜμμικτον τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ἔοικε γίγνεσθαΐ 
εἰ κακόν, ΣΩ. Οὐ μὲν δὴ Φιλήβου γε ἕνεκα παρὲ- 

ϑέμην τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἄνευ τούτων; ὦ “Πρώταρχε, 

τῶν ἡδονῶν, καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἂν μὴ κατ-- 
οφϑῶσις, σχεδὸν οὐκ ἄν ποτε δυναίμεθα διακρίνα- 
σϑαι τὸ νῦν ζητούμενον. ΠΡΩ. Οὐκοῦν ἱτέον ἐπὶ 
τὰς τούτων ξυγγενεῖς; ΣΏ. Τὰς ἐν τῇ μίξει κοινω- 
γοὗσας λέγεις; ΠΡΩΏ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ).. Εἰσὲ τοί- 

᾿ « 5 2 “ -“ εὐ 

νυν μίξεις, αἵ μὲν κατὰ τὸ σῶμα ἕν αὑτοῖς τοῖς σῶὼ- 
᾿ ο . 3 - ὦ τ 32 μ.: μασιν, αἵ δ᾽ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἐν τῇ ψυχῆ τὰς δ᾽ αὖ 

.- ὖ -Ὁ « 

τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀνευρήσομεν λύπας ἡδο-᾿ 

γοὶς μιχϑείσας, τοτὲ μὲν ἡδονάς, τὰ ξυναμφότερα, 
τοτὲ δὲ λὗπας ἐπικαλουμένας. ΠΡΏ. Πῶς; ΣΙ. 
Ὁπόταν ἐν τῇ καταστάσει τις ἢ τῇ διαφϑορᾷ τἄναν- 
τία ἅμα πάϑη πάσχῃ, διγῶν ποτὲ δέρηται, καὶ ϑὲερ- 
μαι όμενος ἐνίοτε ψύχηται, ζητῶν, οἶμαι, τὸ μὲν ἔχειν, 
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τοῦ δ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι, τὸ δὴ λεγόμενον, πικρῷ γλυκὺ 
μεμιγμένον, μετὰ δυσαπαλλακτίας παρόν, ἀγανάκιητ 
σιν καὶ ὕστερον ξύστασιν ἀγρίαν ποιεῖ. ΠΡ. Καὶ 
μάλ᾽ ἀληϑὲς τὸ νῦν δὴ λεγόμενον. ΣΩ. Οὐκοῦν αἵ 
τοιαῦται μίξεις, αἵ μὲν ἐξ ἴσων εἰσὶ λυπῶν τε καὶ 
ἡδονῶν, αἵ δ᾽ ἐκ τῶν ἑτέρων πλειόνων; ΠΡΩ. Πῶς 

γὰρ οὔ; ΣΏ. “έγε δὴ τὰς μέν, ὅταν πλείους λύπαν 
τῶν ἡδονῶν γίγνωνται; τὰς τῆς ψώρας λεγομένας, νῦν 
δὴ ταύτας εἶναι, καὶ τὰς τῶν γαργαλισμῶν, ὅπόταν 
ἐντὸς τὸ ζέον ἢ καὶ τὸ φλεγμαῖνον, τῇ τρίψει δὲ καὶ 
τῇ χνήσει μὴ ἐφικνῆταί τις, τὰ δ᾽ ἐπιπολῆς μόνον 
διαχέῃ, τοτὲ φέροντες εἰς πῦρ αὐτά, καὶ εἰς τοῦναν- 

τίον ἀπορίαις μεταβάλλοντες ἐνίοτε ἀμηχάνους ἡδο- 
γάς" τοτὲ δὲ τοὐναντίον τοὶς ἐντὸς πρὸς τὰς τῶν ἔξω 

λὑπας ἡδονὰς ξυγκερασϑείσας, εἰς ὅὁπότερ᾽ ἂν ῥέψῃ» 
παρέσχοντο, τῷ τὰ ξυγκεκριμένα βίᾳ διαχεῖν, ἢ τὰ 
διακεκριμένα ξυγχεῖν, καὶ ὁμοῦ λύπας ἡδοναῖς πα- 
ρατιϑέναι. ΠΡΩ. ᾿ἡληϑέστατα. Σ'Ώ. Οὐκοῦν, ὅπό-- 
ταν αὖ πλείων ἡδονὴ κατὰ τὰ τοιαῦτα πάντα ξυμμιχϑῆῇ, 
τὸ μὲν ὑπομεμιγμένον τῆς λύπης γαργαλίζει. τε καὶ 
ἠρέμα ἀγανακτεῖν ποιεῖ, τὸ δ᾽ αὖ τῆς ἡδονῆς πολὺ 

πλέον ἐκκεχυμένον ξυντείνει τε καὶ ἐνίοτε πηδᾷν ποιεῖ, 
καὶ παντοῖα μὲν χρώματα, παντοῖα δὲ σχήματα, παν- 

τοῖα δὲ πνεύματα ἀπεργαζόμενον πᾶσαν ἔκπληξιν καὺ 
βοὰς μετὰ ἀφροσύνης ἐνεργάξεται. ΠΡΩ. μάλα 78. 
ΣΏ. Καὶ λέγειν γε: ὠ ἑταῖρε , αὐτόν τε περὲ ξαυτοῦ 
ποιεῖ καὶ ἄλλον, ὡς ταύταις ταῖς ἡδοναὶς τερπόμενος 

οἷον ἀποϑνήσκει" καὶ ταὗτας γε δὴ παντάπασιν ἀεὶ 
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μεταδιώκεν τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ ἂν ἀκολαστότερός 
τε καὶ ἀφρονέστερος ὧν τυγχάνῃ" καὶ καλεῖ δὴ με- 
γίστας «αὑτας, καὶ τὸν ἐν αὐταῖς δτιμάλιστ᾽ ἀεὶ ζῶν- 
τα ἡ μιν κατ αρὺθμεῖϊτία. ΠΡΩ. Πάντα, 
ὦ Σώκρατες, τὰ ξυμβαίνοντα πρὸς τῶν πολλῶν ἀν- 
ϑῳυώπων εἰς δόξαν διεπέρανας. Σ.Ώ. Περί γε τῶν 
ἡδονῶν, ὦ Πρώταρχε, τῶν ἐν τοῖς κοινοῖς παϑὴμα- 
σιν αὐτοῦ τοῦ σώματος τῶν ἐπιπολῆς τε καὶ ἐντὸς κε- 
ρασϑέντων " περὶ δὲ τῶν ἐν ψυχῆ σώματι τἀναντία 
ξυμβάλλεται, λύπην τε ἅμα πρὸς ἡδονήν, καὶ ἦδο- 
γὴν πρὸς λύπην, ὥςτ᾽ εἰς μίαν ἀμφότερα ΗΡ ἰέναι" 

ταῦτα ἕμπροσϑεν μὲν διήλθομεν, ὡς, ὁπόταν αὖ κε- 
γῶται, πληρώσεως ἐπιϑυμεῖ, καὶ ἐλπίζων μὲν χαΐ- 

ρει, κενούμενος δὲ ἀλγεῖ. ταῦτα δὲ τότε μὲν οὐκ ἐμαρ- 
τυράμεϑα, γῦν δὲ λέγομεν, ὡς ψυχῆς πρὸς σῶμα δια- 

φερομένης ἐν πᾶσι τοὗτοις πλήϑει ἀμηχάνοις οὖσι, 

μίξις μία λύπης τε καὶ ἡδονῆς ξυμπέπτει γενομένη. 
ΠΡΩ.. Κινδυνεύεις ὀϑϑότατα λέγειν. ΧΧΙΧ, ΣΩ. 
Ἔτι τοΐνυν ἡμῖν τῶν μίξεων λύπης τε καὶ ἡδονῆς λοι- 
πὴ μία. ΠΡΩ. Ποίαν φής; ΣΏ. Ἣν αὐτὴν τὴν 
ψυχὴν αὑτῇ πολλάκις λαμβάνειν ξύγκρισιν ἔφαμεν. 
ΠΡΩ. Πῶς οὖν τοῦτ᾽ αὐτὸ λέγομεν; Σ.Ώ. ᾿Οργὴν καὶ 
φόβον καὶ πόϑον καὶ ϑρῆνον καὶ ἕρωτα καὶ ζῆλον 
καὶ φϑόνον, καὶ ὅσα τοιαῦτα" ἄρ᾽ οὐκ αὐτῆς τῆς ψυ- 
γῆς τίϑεσαι ταὐὑτας λὑπας τινάς; ΠΡΩ. ἜἜγωγε, 

ΣΙ. Οὐκοῦν αὐτὰς ἡδονῶν μεστὸς εὑρήσομεν ἀμη- 
χάνων; ἢ δεόμεϑα ὑπομιμνήσκεσϑαι τό" ὅς τ᾿ ἐφέηκε 
[τοῖς ϑυμοὶς καὶ ταῖς ὀργαϊς,] τὸ πολύφρονά περ χα- 
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λεπῇναιγ Ὅς τε πολὺ γλυκίων μέλιτος καταλει βομέ- 
γοιο ---- καὶ τὰς ἐν τοῖς ϑρήνοις καὶ πόϑοις ἡδονὰς ἐν 
λύπαις οὔσας ἀναμεμιγμένας; ΠΡΩ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕ- 

- Π . "Ν , " “ 7 ’ Ε 

τῶ ταῦτα γε καὶ οὐκ ἄλλως ἂν ξυμβαίνοιν γιγνόμενα. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τάς γε τραγικᾶς Πεωρήσεις ο ὅταν 
ἅμα χαίροντες κλάωσιγ μέμνησαι. ΠΡ, Τί δ᾽ οὔ; 
ΣΩ. Τὴν δ᾽ ἐν ταὶς κωμῳδίαις διάϑεσιν ἡμῶν τῆς 

ψιχῆ.», ἀρ᾽ οἶσϑ᾽ ὡς ἔστι κἀν τούτοις μίξις λύπης τε 

καὶ ἡδονῆς; ΠΡΩ. Οὐ πάνυ κατανοῶ. ΣΏ.. Πανα 

τάπασι γὰρ οὐ φᾷδιον, ὦ ΠΙᾳρώταρχε, ἐν τούτῳ ξυν-- 

ψοεῖν τὸ τοιοῦτον ἑκάστοτε πάϑοςς. ΠΡΏ. Οὔκουν, 
ὡς γ᾽ ἔοικεν "μοὶ. ΣΜ), «(ἀβωμεν Σ μὴν αὐτὸ τος- 
οὗὑτῳ μᾶλλον, ὅσῳ σκοτειγότερόν "στιν, ἵνα καὶ ἐν ἀλ- 
λαμ ῥῴδιον καταμαϑεῖν τις οἷός τ᾿ ἢ μίξιν λύπης τὸ 
καὶ ἡδονῆς«.- ΠΡΩ. “έγοις ἄν. (ΣΩ. “ὸ τοίνυν δὴ 
ῥηϑὲν ὄνομα φϑόνου πότερα λύπην τινὰ ψυχῆς ϑή- 
σεις, ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτω. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μὴν ὃ φϑο- 

γῶν γε ἐπὶ κακοῖς τοῖς τῶν πέλας ἡδόμενος ἀναφα- 
γήσεται. ΠΡ). Σῳῦδοα γε. ΣΏ. Κακὸν μὴν ἄγνοια, 

καὶ ἣν δὴ λέγομεν ἀβελτέυαν ἕξιν. ΠΡΩ. Τί μὴν; 
Σ.Ω, Ἐκ δὴ τούτων ἴδε τὸ γελοῖον ἥντινα φύσιν ἔχει. 
7ΠΡ.. “2ἐγε μόνον. ΣιὮ. Ἔστι δὴ πονηρία μὲν τις, 
τὸ κεφάλαιον, ξξεώς τινος ἐπίκλην λεγομενη : τῆς 

δ᾽ αὖ πάσης πονηρίας ἐστὶ τοὐναντίον πάϑος ἔχον ἢ 
τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἐν Ζελφοῖς γραμμάτων. ΠΡ, 
Τὸ Γιῶϑθϑι σαυτὸν λέγεις, τὖ Σώκρατες; ἌΝ Εγω- 

γε. τοὐναντίον μὴν ἐκείνῳ δγδονόν, πὰ μηδαμὴ γιγνώ- 
ὄχειν αὑτὸν λεγόμενον ὑπὸ τοῦ γράμματος ἂν εἴη. 
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ΠΡΩ. τί μήν; ΣΩ.ἾὮΩ, Πρώταρχε, πειρῶ δὴ αὐτὸ 
τοῦτο τριχῆ τέμνειν. ΠΡΩ.. Πῇ φής; οὐ γὰρ μὴ δυ- 
γατὸς ὦ. ΣΩ. Ζέγεις δὴ δεῖν ἐμὲ τοῦτο διελέσϑαι 
ταγῦν; ΠΡἅ. “έγω καὶ δέομαΐ γε πρὸς τῷ λέγειν. 
ΣΩ. Αρ᾽ οὖν οὐ τῶν ἀγνοούντων αὑτοὺς κατὰ τρία 
ἀνάγκη τοῦτο τὸ πάϑος πάσχειν ἕκαστον; ΠΡΩ. 
Πῶς; ΣΏΩ.. Πρῶτον» μὲν κατὰ χρήματα δοξάζειν εἶναι 
σιλοισιώτερον, ἢ κατὰ τὴν αὐτῶν οὐσίαν. ΠΡΩ. 
Πολλοὶ γοῦν εἴσι τὸ τοιοῦτον πάϑος ἔχοντες. ΣΏ. 

λείους δὲ γε, οἱ μείζους καὶ καλλίους αὑτοὺς δο- 

ξάζουσι, καὶ πάντα, ὅσα κατὰ τὸ σῶμα, εἶναι δια- 
φερόντως τῆς οὔσης αὐτοῖς ἀληθείας. ΠΡΩ. Πάνυ 
γε. ΣΏ. Πολὺ δὲ πλεῖστοί γε, οἶμαι, περὶ τὸ τρίτον 
εἶδος ἐν ταῖς ψυχαῖς τούτων διημαρτήκασιν ἀρετῆς, 
δοξάζοντες βελτίους ξαυτοὺς, οὐκ ὄντες. ΠΡΩ.. Σφό- 

δρα μὲν οὖν. ΣΩ. Τῶν ἀρετῶν δ᾽ ἀρ᾽ οὐ σοφίας 
[πέρι] τὸ πλῆϑος πάντως ἀντεχόμενον μεστὸν ἐρίδων 
καὶ δοξοσοφίας ἐστὶ καὶ ψεύδους; ΠΡΩΏ.. Πῶς δ᾽ οὔ; 

ΣΩ. Κακὸν μὲν δὴ πᾶν ἂν τις τὸ τοιοῦτον εἰπών, 
ὑρϑῶς ἂν εἴποι, πάϑος. ΠΡΏ. Σφόδρα γε. ΣΩ. 
Τοῦτο τοίνυν ἔτι διαιρετέον, ὦ Πρώταρχε, δίχα, εἰ 

μέλλομεν, τὸν παιδικὸν ἰδόντες φϑόνον, ἄτοπον ἡδο- 

γῆς καὶ λύπης ὄψεσϑαι μίξιν. Πῶς οὖν τέμνωμεν δί- 
χα, λέγεις; ΠΡΩ. Ναί. ΣΏ. Πάντες ὅπόσον ταύ- 

τὴν τὴν ψευδῆ δόξαν περὶ ξαυτῶν ἀνοήτως δοξάζου- 
σι, καϑάπερ ἁπάντων ἂν ϑρώπων, καὶ τούτων ἀναγ- 
καιότατον ἕπεσϑαι τοῖς μὲν δώμην αὐτῶν καὶ δύ- 
)}αμιν, τοῖς δέ, οἶμαι, τοὐναντίον. 11. ἀνάγκη. 
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ΣΩ. Ταύτῃ τοίνυν δίελε᾽ καὶ ὅσοι μὲν αὐτῶν εἰσὶ 
μετ᾽ ἀσϑενείας τοιοῦτοι, καὶ ἀδύνατοι καταγελώμε- 

γοι τιμωρεῖσϑαι; γελοίους τούτους φάσκων εἶναι, τὰν» 

ληϑῆ φϑέγξῃ, τοὺς δὲ δυνατοὺς τιμωρεῖσϑαι, φο- 

βεροὺς καὶ ἰσχυροὺς καὶ ἐχϑροὺς προσαγορεύων, ὃρ- 
ϑότατον τοῦτο σαυτῷ λόγον ἀποδώσεις. ἄγνοια γὰρ 
ἢ μὲν τῶν ἰσχυρῶν, ἐχϑρά τε καὶ αἰσχρά" βλαβερὰ 
γὰρ καὶ τοῖς πέλας αὐτὴ τε καὶ ὅσαι εἰκόνες ταύτης 

εἰσίν" ἡ δ᾽ ἀσϑενὴς ἡμὶν τὴν τῶν γελοίων εἴληχε φὺ- 
σιν. ΠΡΩ. ᾽Ορϑότατα λέγεις. ἀλλὰ γὰρ ἡ τῶν ηδο- 
γῶν καὶ λυπῶν μίξις ἐν τούτοις οὔπω μοι καταφανής, 
Σ. Τὴν τοίνυν τοῦ φϑόνου δύναμιν λάβε πρῶτον. 
ΠΡΩ. “ὲἐγε μόνον. Σ.Ώ. “ὑπη τις ἄδικός ἐστι καὶ 
ἡδονή; ΠΡΩ. Τοῦτο μὲν ἀνάγκη. ΣΩΏ. Οὐκοῦν ἐπὶ 
μὲν τοῖς τῶν ἐχϑρῶν κακοῖς οὔτ᾽ ἄδικον οὔτε φϑο- 
γερόγν ἔστι τὸ χαίρειν;)Σ ΠΡΏ. Τί μὴν; ΣΏ. Τά γε 
τῶν φίλων δρῶντας ἔστιν ὅτε κακὰ μὴ λυπεῖσθαι, 
χαίρειν δέ, ἀρ᾽ οὐκ ἀδικόν ἐστι; ΠΡΩ. Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΏ. Οὐκοῦν τὴν ἄγνοιαν εἴπομεν ὅτι κακὸν πᾶσιν; 
ΠΡΩ. ᾿Ὀρϑῶς. ΣΩΏ. Τί οὖν; τῶν φίλων δοξοσο- 
φίαν καὶ δοξοκαλίαν, καὶ ὅσα νῦν διήλχϑομεν, ἔν τρι" 
σὲ λέγοντες εἴδεσι »ἱ γρεσθαὶ; γελοῖα μὲν , ὅπόσα 
ἀσϑενῆ, μισητὰ δ᾽, ὁπόσ᾽ ἂν ἢ ἐρῥωμένα' ῆ μὴ ΩΣ 
μεν, ὅπερ εἶπον ἄρτι, τὴν τῶν φίλων ἕξιν ταύτην, ὅταν 
ἔχη τις τὴν ἀβλαβῆ τοῖς ἄλλοις, γελοίαν εἶναι; 

ΠΡΏ. Πάνυ γε. ΣΏ. Κακὸν δὲ οὐχ ὁμολογοῦμεν 
αὐτὴν, ἄγνοι(άν γὲ οὖσαν; ΠΡΩ. Σφόδρα γε. ΣΜ2. 

“Χαίρομεν δὲ ἢ λυπούμεϑα, ὅταν ἐπ᾽ αὐτῇ γελῶμεν; 
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ΠΡΩ.. δῆλον ὅτι χαίρομεν. Σ΄. .Πδονὴν δὲ ἐπὶ τοῖς 
τῶν φίλων κακοῖς, οὐ φϑόνον ἔφαμεν εἶναι τὸν τοῦ- 
10 ἀπεργαζόμενον; ΠΡΩΏ.. Ανυγκη. (54). Τελῶντας 

ἄρα ἡμᾶς ἐπὶ τοῖς τῶν φίλω; γελοίοις, γοὲν ὁ λό- 

γος, κεραννύντας ἡδονὴν φϑόνῳ, λύπῃ τὴν ἡδονὴν 
ξυγκεραννύναι" τὸν γὰν φϑόνον ὡμολογῆσϑαι λύπην 
ινιχῆς ἡμῖν πάλαι. τὸ δὲ γελᾷν, ἡδονὴν" ἅμα δὲ 

γίγνεσθαν τοὗτο ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις, 1Π0}Ὀὴ, 
ληϑῆ. ΣΩ. μηνύει δὲ νῦν ὃ λόγος ἡμῖν ὃν ϑρή- 
γοὶς τὲ καὶ ἐν τραγῳδίαις, μὴ τοὶς δράμασι μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τῇ τοῦ βίον ξυμπάσῃ τραγῳδίᾳ καὶ κωμῳ- 
δίᾳ, λύπας ἡδοναὶς ἅμα κεράννυσϑαι. καὶ ἐν ἄλλοις 

δὴ μυρίοις. ΠΡΩ. ᾿Αδύνατον μὴ ὁμολογεῖν ταῦτα, 
ὦ “Σώκρατες, εἰ καὶ τις φιλονεικοῖ πιάντη πρὸς τὰ- 

γαντίᾳ, ΧΧΧ, Σ. ᾿ργὴν μὴν καὶ πόϑον καὶ 

ϑροῆνον καὶ φόβον καὶ ἔρωτα καὶ ζῆλον καὶ φϑό- 
ἤρέαπθον ϑέμ'ϑα, καὶ ὅπόσα τοιαῦτα, ἐν οἷς ἐφαμὲν 

εὑρήσειν μιγνίμενα τὰ νῦν πολλάκις λεγόμενα. ἣ 
γάρ; 1]|ΡΏ. νοΐ, ΣΏ. μανθάνομεν οὖν ὅτι ϑρὴ- 
γου πέρι καὶ φϑόνου καὶ . ὀργῆς πάντα ἐοτὶ τὰ νῦν 
δὴ διαπερανϑέντα. ΠΡ, Πῶς γὰρ οὐ μανϑάνο- 
μὲν; ΣΏ, Οὐκοῦν πολλὰ ἔτι τὰ λοιπά; ΠΡΩ. Καὶ 
πάνυ γε. ΣΙ, Διὰ δὴ τί μάλιοϑ᾽ ὑπολαμβάνεις με 
δεῖξαί σοι τὴν ἐν τῇ κωμῳδίᾳ μίξιν; ἀρ᾽ οὐ πίστεως 
χάριν, ὅτι τὴν γε ἐν τοῖς φόβοις καὶ ἔρωσι καὶ τοῖς 
ἄλλοις δάδιον κρᾶσιν ἐπιδεῖξαι; λαβόντα δὲ τοῦτο 
παρι’ σαιτῷ, ἀφεῖναί μὲ μηπέτι. ἐπ᾿ ἐκεῖνα ἰόντα 

δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἁπλῶς λαβεῖν τοῦτο; 
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ὅτι καὶ σῶμα ἄνευ ψυχῆς, καὶ ψυχὴ ἄνευ σώματος, 
καὶ κοινῇ μὲτ ᾿ ἀλλήλων ἐν τοῖς παϑήμασι μεστά ἐστι 

ξυγαδηρδμένης ἡδονῆς λύπαις. νῦν οὖν λέγει , πότερα 
ἀφίης με, ἢ μέσας ποιήσεις νύκτας " εἰπὼν δὲ σμι- 
κρά. οἶμαι σοῦ τεὐύξεσϑαι μεϑεῖναί με. τούτων γὰρ 
ἁπάντων αὔριον ἐϑελήσω σοι λόγον δοῦναι, τανῦν δὲ 
ἐπὶ το λοιπιὶ βούλομαι στέλλεσϑαι, πρὸς τὴν κρί- 
σιν, ἣν Φίληβος “πιτάττε. ΠΡ Κιώλῷα εἶπες, ὦ 

“Ξώκρατες" ἀλλ᾽ ὅσα λοιπὰ ἡμῖν διέξελϑε; ὅπη σοὺ 
φίλον. ΧΧΧΙ. ΣίΩ. Κατὰ φύσιν τοίνυν, μετὰ τὰς 

μιχϑείσας ἡδονάς, ὑπὸ δὴ τινος ἀνάγκης επὶ τὰς 
ὀμίκτους πορευοίμεϑ᾽ ἂν ἐν τῷ μέρει. ΠΡΩ. Καλ- 

λιστ᾽ εἶπες. ΣΩ. Ἐγὼ δὴ πειράσομαν μεταβαλὼν 
σημαίνειν ὑμῖν αὐτάς" τοῖς γὰρ φάσκουσι, λυπῶν εἶν 

γοῦν παῦλαν πάσας τὰς ἡδονάς, οὐ πάνυ πως πείϑο- 

μαι, ἀλλ᾽, ὅπερ εἶπον, μάρτυσι καταχρῶμαι πρὸς τὸ 
τινεὶς ἡδον ἐς εἶναι δοκούσας, οὔσας δ᾽ οὐδαμῶς, καὶ 
μεγάλας ἑτέρας τινὲς ἅμα καὶ πολλὰς φαντασϑεί-- 
σὰς, εἶναι δ᾽ αὐτὸς ξυμπεφυρμένας ὅμοῦ λύπαις τε 

καὶ ἀναπαύσεσιν ὀδυνῶν τῶν μεγίστων, περί τε σώ» 
ματος καὶ ψυχῆς ἀπορίας. ΠΡΩ. ᾿Αληϑεῖς δ᾽ αὖ 

τίνας, ὦ Σώχρατες, ὑπολαμβάνων ὀρϑῶς τις δια- 
γοοῖτ᾽ ἄν; ΣΏ. Τὰς περί τὲ τὰ καλὰ λεγόμενα χρώ- 
ματα, καὶ περὶ τὰ σχήματα, καὶ τῶν ὀσμῶν. τος πλεῖ- 

στας, καὶ τὰς τῶν φϑόγγων. καὶ ὅσα, τῆς ἐνδείας 
ἀναισθήτους ἔχοντα καὶ ἀλύπους, τὸἰς πληρώσεις αἰ- 
σϑητα. κιὶ ἡδείας καϑαρὰς λυπῶν παραδίδωσι. 
ΠΡ, Πῶς δὴ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, αὖ λέγομεν οὕτω; 
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ΣΩΏ. Πάνυ μὲν οὖν οὐκ εὐθὺς δῆλά ἔστιν ἃ λέγω, 
πειρατέον μὴν δηλοῦν. σχημάτων τε γὰρ κάλλους οὐχ 
ὅπερ ἂν ὑπολάβοιεν οἱ πολλοί, πειρῶμαι νῦν λέγειν, 
οἷον ζώων ἤ τινων ζωγραφημάτων, ἀλλ᾽ εὐϑὺ τι λὲ- 
γω, φησὶν ὃ λόγος, καὶ περιφερές, καὶ ἀπὸ τούτων δὴ 
τά τε τοῖς τόρνοις γιγνόμενα ἐπίπεδά τε καὶ στερεά, 
καὶ τὰ τοῖς κανόσι καὶ γωνίαις, εἴ μου μανϑώύνεις " 

. ᾿ 3 Ε ι , 
ταῦτα γὰρ οὐκ εἰναι πρός τι καλὰ λέγω, καϑάπερ 
ΡῚ 5 7 ᾽ν. ᾿] 9 « 4 , Υ 

αλλα, ἀλλ ἀεξὲ καλὰ καϑ' αὑτὰ πεφυκέναι καί τι- 
ς ᾿ ΄ Ὁ “Ὁ γας ἡδονὰς οἰκείας ἔχειν, οὐδὲν ταῖς τῶν κνήσεων 

σιροςφερεὶς, καὶ χρώματα δήπου τοῦτον τὸν τὐὑπον 
μὴ , ἥν Ὁ ἀρῶν 3 ᾿Ξ. Ἂν ᾿ 53}Ὁ 
ἔχοντα, καλά, καὶ ηδονάς " ἀλλ΄ ἀρὰ μανϑάνομεν, ἢ 

πῶς; ΠΡΏ. Πειρῶμαν μὲν, ὦ Σώχρατες" πειράϑητι 

δὲ καὶ σὺ σαφέστερον ἔτε λέγειν. Σ᾽. «“έγω δὴ τὰς 
τῶν φϑόγγων τὰς λείας καὶ λαμπράς, τὰς ἕν τι κα- 

. Ὁ ΟΥ̓ ’ 3 δ “(ἀν ΄ 3 32 Ξις Ὁ 
ιϑαρὸν ἱείσας μέλος, οὐ πρὸς ἕτερον καλός, ἀλλ᾽ αὐτὰς 
καϑ'᾽ αὑτὰς εἶναι, καὶ τούτων ξυμφύτους ἡδονὰς 
ἑπομένας. ΠΡΩ. Ἔστι γὰρ οὖν καὶ τοῦτο. ΣΏ. 

᾿Ὶ τ . -Ὁ « - 

Τὸ δὲ περὶ τὰς ὀσμὰς ἧττον μὲν θεῖον γένος ἡδονῶν" 
τὸ δὲ μὴ ξυμμεμίχϑαν ἐν αὐταῖς ἀναγκαίας λὺπας, 
καὶ ὅπη τοῦτο καὶ ἐν ὅτῳ τυγχάνει γεγονὸς ἡμῖν, 

ω Φ- Υ̓ 3 Υ͂ « ΒῚ 2 5 

τοῦτ᾽ ἐκείνης τέϑημι ἀντίστροφον ἅπαν. ἀλλ᾽. εἰ κα- 
- ω " ᾿ « -Ὁ τανοεῖς, ταῦτα εἴδη δύο λεγομένων ἡδονῶν, ΠΡΩ. 

Ἱατανοῶ. ΣΩ. Ἔτι δὴ τοίνυν τούτοις προςϑῶμεν 
τὰς περὶ τὰ μαϑήματα ἡδονᾶς, εἰ ἄρα δοκοῦσιν ἡμῖν 
αὗται πείνας μὲν μὴ ἔχειν τοῦ μανϑάνειν, μηδὲ διὰ 
μαϑημάταν πείνην ἀλγηδόνας εξ ἀρχῆς γιγνομένας. 
ΠΡ. ᾿1λλ᾽ οὕτω ξυνδοκεῖ. Σ. τί δέ; μαϑημάτων 
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πληρωϑεῖσιν ἐὰν ὕστερον ἀποβολαὶ διὰ τῆς λήϑης 
γίγνωνταν, καϑορᾷς τινὰς ὃν αὐταὶς ἀλγηδόνας; 

ΠΡΩ. Οὕὔτι φύσει γε, ἀλλ᾽ ἕν τισι λογιομοὶς τοῦ 

ποαϑήματος, ὅταν τὶς στερηϑεὶς λυπηϑῇ διὰ τὴν 
χρείαν. ΣΏ. Καὶ μὴν, ὦ μακάριε, γῦν γε ἡμεῖς 
αὐτὰ καὶ τὰ τῆς φύσεως μόνον παϑήματα χωρὶς τοῦ 
λογισμοῦ διαπεραίνομεν. ΠΡΏ. ᾿4ληϑῆ τοίνυν λέ- 
γειςγ) ὅτι χωρὶς λύπης ἡμῖν λήϑη γίγνεται ἑκάστοτε 

ἐν τοῖς μαϑήμασι. ΣΩ.. Ταύτας τοίνυν τὰς τῶν μα-- 
ϑημάτων ἡδονὰς ἀμίκτους τε εἶναν λύπαις ῥητέον, 
καὶ οὐδαμῶς τῶν πολλῶν ἀνϑρώπων, ἀλλὰ τῶν σφό- 
δρα ὀλίγων. ΠΡὥ, Πῶς γὰρ οὐ ῥητέον; ΧΧΧΙΙ. 

Σ.Ώ.. Οὐκοῦν ὅτε μετρίως ἤδη διακεκρίμεθα χωρὶς τάς 
τὸ καϑαρὰς ἡδονὰς καὶ τὰς σχεδὸν ἀκαϑάρτους ὁρ- 

ϑῶς ἂν λεχϑείσας, προςϑῶμεν τῷ λόγῳ ταῖς μὲν 
σφοδραῖς ἡδοναῖς ἀμετρίαν, ταῖς δὲ μὴ τοὐναντίον 
ἐμμετρίαν, καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν αὖ, καὶ πολ- 
λάκις καὶ ὀλιγάκις γιγνομένας τοιαύτας, [τῆς] τοῦ 
ἀπείρου τὲ γ᾽ ἐκείνου καὶ ἧττον καὶ μᾶλλον διά τε σώ- 
ματος καὶ ψυχῆς φερομένου προςϑῶμεν αὐταῖς εἶναν 
γένους, τὰς δὲ μὴ, τῶν ἐμμέτρων. ΠΡΩ.. Ὀρϑότατα 
λέγεις, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Ἔτι τοΐνυν πρὸς τούτοις 

μετὰ ταῦτα τόδε αὐτῶν διαϑεατέον. ΠΡΩ. Τὸ ποῖον; 

ΣΏ. Τί ποτὲ χρὴ φάναι πρὸς ἀλήϑειαν εἶναι τὸ κα- 

ϑαρόν τε καὶ εἰλικρινές, ἢ τὸ σφόδρα τὸ καὶ τὸ πο- 

λὺ καὶ τὸ μέγα καὶ τὸ ἱκανόν; ΠΡΩ. Τί ποτ᾽ ἄρα, 

ὠ Σώκρατες, “ρωτᾷς βουλόμενος; ΣΩ..Μηδὲν, ὦ Πρώτ- 
αρχε, ἐπιλείπειν ἐλέγχων ἡδονῆς τε καὶ ἐπιστήμης, 
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εἰ τὸ μὲν ἄρ᾽ αὐτῶν ἑκατέρου καϑαρόν ἔστι, τὸ δ᾽ οὐ 
καϑαρόν, ἵνα καϑαρὸν ξκάτερον ἰὸν εἰς τὴν κρίσιν 
ἐμοὲ καὶ σοὶ καὶ ξυνάπασν τοῖςδε δίω παρέχῃ τὴν 
πρίσιν, ΠΡΏ. Ὀρϑότατα. Σ᾿... Ἴϑε δὴ, περὶ πάντων, 
ὅσα καϑαρὰ γένη λέγομεν, οὑτωσὶ διανοη ϑῶμεν, πρθε- 
λόμενοι πρῶτον αὐτῶν ἕν τι διασκοπῶμεν. 8} ῈΩὴ. Τί 
οὖν προελώμεϑα; ΣΏ. Τὸ λευκὸν ἐν τοῖς πρώτοις, 
εἰ βούλει, ϑεασώμεϑα γένος. ΠΡΏ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣῺ. Πῶς οὖν αὖ λευκοῦ χαὶ τίς καϑαρότης ἡμῖν εἴη; 

πότερα τὸ μέγιστόν τε καὶ πλεῖστον, ἢ) τὸ ἀκρατέστα- 
τον, ἕν ᾧ χρώματος μηδεμία μοῖρα ἄλλη μηδενὸς ὃ ἂν 
εἴη; ΠΡΩ. Δῆλον ὅτι τὸ μάλιστ᾽ εἰλικρινὲς ὄν. ΣΙΏ.. 

᾿Ορϑῶς. ἀρ᾽ οὖν τοῦτο ἀληϑέστατον, ὦ Πρώταρχε, 
καὶ ἅμα δὴ κάλλιστον τῶν λευκῶν πάντων ϑήσομεν, 
ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλεῖστον, οὐδὲ τὸ μέγιστον; ΠΡΏ. Ὀρ- 
ϑότατα γε. ΣΏ. Σμικρὸν ἄρα καϑαρὸν λευκὸν με- 
μιγμένου πολλοῦ λευκοῦ λευκότερον ἅμα καὶ κάλλιον 
καὶ ἀληϑστερον ἐὰν ᾳὥμεν γέγνεσθαι, παντάπασιν 
ἐροῦμεν ὀρϑῶ.. ΠΡΩ. ᾿Ορϑότατα μὲν οὖν. ΣΩ. Τί 

οὖν; οὐ δήπου πολλῶν δεησόμεϑα παραδειγμάτων 

τοιούτων ἐπὶ τὸν τῆς ἡδονῆς πέρι λόγον, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ 
γοεῖν ἡμῖν αὐτόϑεν, ὡς ἄρα καὶ ξύμπασα ἡδονὴ σμι- 
κρὰ μεγάλης καὶ ὀλίγη πολλῆς καϑαρὰ λύπης ἡδίων 
καὶ ἀληϑεστέρα καὶ καλλίων γίγνοιτ᾽ ἄν. ΠΡΩ. 
Σιῳόδοα μὲν οὖν, καὶ τό γε παράδειγμα ἱκανόν. ΣΙ. 
Τί δὲ τὸ τοιόνδε; ἀρα περὶ ἡδονῆς οὐκ ἀκηκόαμεν, 
ὡς ἀεὶ γέν'σίς ἔστιν, οὐσΐα δὲ οὐκ ἔστι τοπαράπαν 

ἡδογῆς; πομψοὶ γῶρ δὴ, τινες. αὖ τοῦτον τὸν λόγον 
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ἐπιχειροῖσι μηνύειν ἡμῖν, οἷς δεῖ χάριν ἔχειν. ΠΡΩ. 
Τί δὴ; ΣΩ. Διαπερανοῦμαΐ σον τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐπανε- 
ρωτῶν, ὦ Ποώταρχε φίλε. ΠΡΩ. Αέγε, καὶ ἐρώτα 
μόνον. ΧΧΧΙΠ,. ΣΙ. Ἑστὸν δὴ τινε δύο, τὸ μὲν 
αὐτὸ καϑ᾽ αὗτό, τὸ δὲ ἀεὶ ἐφιέμενον ἄλλουιν! ΠΡΏ. 
Πῶς τούτω καὶ τίνε λέγεις; Σ.Ώ). Τὸ μὲν σεμνότατον 
ἀεὶ πεφυκός, τὸ δ᾽ ἐλλιπὲς ἐκείνου. ΠΡΏ. “ὲέγ᾽ ἔτε 

σαφέστερον. ΦΣΏ. Παιδικά που καλὰ καὶ ἀγαϑὰ 
τεϑεωρήκαμεν ἅμα καὶ ἐραστὰς ἀνδρείους αὐτῶν. 
ΠΡΩη. “Σφόδρα γε. ΣΙ. Τούτοις τοίνυν εοικότα 

δυοῖν οὖσι δὺ᾽ ἄλλα ζήτεε κατὰ πάντα, ὅσα λέγομεν 
εἶναι τὸ τρυτὸν ἑτέρω. ΠΡΏ. “ὲγε σαφέστερον, ὦ 
Σώκρατες, ὅ τι λέγεις. ΣΩ. Οὐδὲν τι ποικίλον, ὦ 

ΤΠΙρώταρχε, ἀλλ᾽ ὃ λόγος ἐρεσχελεῖ νῶϊν. λέγει δ᾽ ὅτι 
τὸ μὲν ἕνεκά του τῶν ὄντων ἔστ᾽ ἀεί, τὸ δ᾽ οὗ χάριν 
ἑκάστοτε τὸ τινὸς ἕνεκα γιγνόμενον ἀεὶ γίγνεται. 
ΠΡΩ. μόγις ἔμαϑον, διὰ τὸ πολλάκις λεχ ϑῆναι. 
ΣΩ. Τάχα δ᾽ ἴσως, ὦ παῖ, μᾶλλον μαϑησόμεϑα προεῖ- 

ϑόντος τοῦ λόγου. ΠΡΏ. Τί γὰρ οὖ; ΣΏ. Ζὐο δὴ 
τάδε ἕτερα λάβωμεν. ΠΡ). Ποῖα; ΣΏ;. ᾿Εν μέν τι, 
γένεσιν πάντων, τὴν δὲ οὐσίαν, ἕτερον ἕν. ΠΡΏ., 
4ύο ἀποδέχομαἑ σου ταῦτα, οὐυίαν καὶ γένεσιν. ΣΩ. 

2 ’ 5 1 ε; ᾿ ᾿ 
Ορϑότατα. πότερον» οὖν τούτων ἕνεκα ποτέρου; τὴν 

γένεσιν οὐσίας ἕνεκα φῶμεν, ἢ τὴν οὐσίαν εἶναι γενέ- 

σεως ἕνεκα; ΠΡΏ. Τοῦτο ὃ προσαγορεύεται οὐσία, 
εἰ γενέσδωως ἕνεκα τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅπερ ἔστι, νῦν πυν-- 
ϑάνῃ; ΣΏ. Φαίνομαι. πΠΡΩ. Ποὸς ϑεῶν, ἀρ᾽ οὖν 
ἐπερωτᾷς μὲ; ΣΏ. Τοιόνδε τι λέγω, ὦ Ποώταρχέ, 
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σοι» πότερα πλοίων ναυπηγίαν ἕνεκα φῇς γίγνεσθαι 
μᾶλλον, ἢ πλοῖα »αὐπηχέριο καὶ πάνϑ᾽ ὅπόσι τοι-- 

αὖτ᾽ ἐστὲ, λέγω τοῦτ᾽ αὐτό, ὦ Πρώταρχε. ΠΡΩ. τί 

οὖν οὐκ αὐιὸ. ἀπεκρίνω σαυτῷ, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. 

Οὐδὲν ὅτι οὔ" σὺ μέντοι τοῦ λόγου μέτεχε. ΠΡΩ. 
Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Φημὶ δή, γενέσεωις μὲν ἕνεκα, 
φάρμακά τε καὶ πάντα ὄργανα καὶ πᾶσαν ὕλην πα- 
ρατίϑεσϑαι πᾶσιν, ξκάστην δὲ γένεσιν, ἄλλην ἄλλης 

οὐσίας τινὸς ἑκάστης ἕνεκα γίγνεσϑαι, ξύμπασαν δὲ 
γένεσιν οὐσίας ἕγεκα γίγνεσθαι ξυμπάσης. ΠΡΩ. 
Σαφέστατα μὲν οὖν. ΣΩ. Οὐκοῦν ἡδονὴ γε, εἴπερ 
γένεσίς ἐστιν, ἕνεκά τινος οὐσίας ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ᾽ 
ἄν; ΠΡΩ. Τί μήν; Σ,Ώ. Τό γε μὴν οὗ ἕνεκα τὸ 
ἕνεκά του γιγνόμενον ἀεὶ γίγνοιτ᾽ ἄν, ἐν τῇ τοῦ 
ἀγαϑοῦ μοίρᾳ ἐκεῖνό ἐστι, τὸ δὲ τινὸς ἕνεκα γιγνό- 
μενον, εἰς ἄλλην, ὦ ἄριστε, μοῖραν ϑετέον. ΠΡ. 
“ναγκαιότατον. ΣΩ,. 49᾽ οὖν ἡδονὴ γε εἴπερ )ένε- 
σίς ἐστιν; εἰς ἄλλην ἢ τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ μοῖραν αὐτὴν 

τιϑέντες ὀρϑῶς ϑήσομεν; ΠΡΩ. ᾿Ὀρϑότατα μὲν 

οὖν. ΣΏ. Οὐκοῖν, ὅπερ ἀρχόμενος εἶπον τούτου τοῦ 

λόγου, τῷ μηνύσαντι τῆς ἡδονῆς πέρι, τὸ γένεσιν 

μὲν, οὐσίαν δὲ μηδ᾽ ἡντινοῦν αὐτῆς εἶναι, χάριν δεῖ 
ἔχειν; δῆλον γὰρ ὅτι οὗτος τῶν φασκόντων ἡδονὴν 

ἀγαϑὸν εἶναι καταγελᾷ. ΠΡΩ. Σφόδρα γε. ΣΩ. 
Καὶ μὴν αὐτὸς οὗτος ἕκάστοτε καὶ τῶν ἐν ταῖς 
γενέσεσιν ἀποτελουμένων καταγελάσεται. ΠΡ 

Πῶς δὴ καὶ ποίων λέγεις; ΣΏ. Τῶν ὅσοι ἐξιώμε-, 
32. Υ͂ ΡλῚ Υ͂ 3, .« 

γον ἢ πείγην ἢ δίψαν ἤ τι τῶν τοιούτων, ὅσα 
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γύνεσις ἐξιᾶται, χαίρουσι διὰ τὴν γένεσιν, ἅτε ἣδο- 
γῆς οὔσης αὐτῆς, καὶ φασὶ ζῆν οὐκ ἂν δέξασϑαι 
μὴ διψῶντές τε καὶ πεινῶντες καὶ τἄλλα, ἃ τις 
ἂν εἶπον πάντα τὰ ἑπόμενα τοῖς τοιούτοις παϑή- 
μασι, μὴ πάσχοντες. ΖΡΏ. Ἐοίκασι γοῦν. Σ.Ώ. Οὐκ- 

οὖν τῷ γίγνεσθαί γε τοὐναντίον ἅπαντες τὸ φϑεί- 
θεσϑαι φαῖμεν ἄν; ΠΡ. “ἀναγκαῖον. Σ.Ώ. Τὴν δὴ 
φϑορὰν καὶ γένεσιν αἱροῖτ᾽ ἂν ὃ τοῦϑ᾽ αἱρούμενος, 
ἄλλ᾽ οὐ τὸν τρίτον ἐκεῖνον βίον, τὸν ἐν ᾧ μήτε. 
χαίρειν μὴτε λυπεῖσϑαν, φρονεῖν δ᾽ ἣν δυνατὸν ὡς 
οἱόν τε καϑαρώτατα. ΠΡΏ. Πολλὴ τις, ὡς ξοικεν, 
ὦ “Σώκρατες ᾿ ἀλογία ξυμβαΐίνει γίγνεσθαι ἐάν τις 
τὴν ἡδονὴν ὦ ὡς ̓ ἀγαϑὸν ἡμῖν τιϑῆται. ΣΙ. Πολλὴ, 

ἐπεὲ καὶ τῇδε ἢ ἕτυ λέγωμεν. ΠΡΏ. Πῇ; ΣΏ. Πῶς 
οὐκ ἄλογόν ἐστι, μηδὲν ἀγαϑὸν εἶναι μηδὲ καλόν, 
μὴτε ἐν σώμασι μὴτ᾽ ἐν πολλοῖς ἄλλοις, πλὴν ἐν 
ψυχῇ, καὶ ἐνταῦϑα ἡδονὴν μόνον, ἀνδρίαν δὲ ἢ 
σωφροσύνην ἢ νοῦν, ἤ τι τῶν ἄλλων ὅσα ἀγαϑὰ 
εἰληχὲ ψυχή, μηδὲν τοιοῦτον εἶναφ᾽ πρὸς τούτοις 
δὲ ἔτι, τὸν μὴ χαίροντα, ἀλγοῦντα δέ, ἀναγκάξε- 
σϑαι φάναι κακὸν εἶναι τότε ὅταν «ἀλγῇ, κἂν ἡ 
ἄριστος πάντων, καὶ τὸν χαίροντα αὖ, ὅσῳ μᾶλλον. 

χαΐρει, τότε ὅταν χαίρῃ, τοσοῦτον διαφέρειν πρὸς 
ἀρετήν. ΠΡΩ. Παάντ᾽ ἐστὶ ταῦτα, ὦ Σώκρατες, 
ὡς δυνατὸν ἀλογώτατα. ΧΧΧΙΝ, ΣΩ, Μὴ τοίνυν 
ἡδονῆς μέντοι ἐξέτασιν πᾶσαν ἐπιχειρῶμεν ποιήσα- 
σϑαι, νοῦ δὲ καὶ ἐπιστήμης οἷον φειδόμενοι σφό- 
δρα φανῶμεν γενναίος δὲ, εἴ πὴ τὶ σαϑρὸν ἔχει, 

ῬμΑῚ. ΟΡ. Τομ. 111. Ό 
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π ἂν περικροὗύ ὑμεν, ἕως, ὅ τι καϑαρώτατον ἔστ᾽ αὐὖ- 

τῶν φύσει, τοῦτο κατιδόντες, εἰς τὴν κρίσιν χρώ- 
μεϑα τὴν κοινὴν τοῖς τε τούτων καὶ τοῖς τῆς ἦδο- 
γῆς μέρεσιν ἀληϑεστάτοις. ΠΡΩ. ᾿Ὀρϑῶς. ΣΩ. 
Οὐκοῦν ἡμῖν τὸ μέν, οἶμαι, δημιουργικόν ἐστι τῆς 
περὶ τὸ μαϑήματα ἐπιστήμης, τὸ δὲ περὲ παιδείαν, 
ἢ τροφήν; ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτω. ΣΩ. Ἐν δὴ ταῖς 

χειροτεχνικαῖς διανοηϑῶμεν πρῶτα, εἶ τὸ μὲν ἐπι- 
στήμης αὐιῶν μᾶλλον ἐχόμενον, τὸ δὲ ἧττον ἕνι, 
καὶ δεῖ τὰ μὲν ὡς καϑαρώτατα νομίζειν, τὰ δ᾽ ὡς 
ἀκαϑαρτότατα. ΠΡΏ. Οὐκοῦν χρή. Σ.Ώ. Τὰς τοί- 
νυν ἡγεμονικὲς διαληπτέον ἑκάστων αὐτῶν χωρίς. 
ΠΡΩ. Ποίας καὶ πῶς; Σ.Ώ. Οἷον, πασῶν που 

τεχνῶν ἂν τις ἀριϑμητικὴν χωρίξζῃ καὶ μετρητι- 
πὴν καὶ στατικὴν,γ ὡς ἔπος εἰπεῖν, φαῦλον τὸ 
καταλειπόμενον ἑκάστης ἂν γίγνοιτο. ΠΡΩ.. Φαῦ- 
λον μέντοι. ΣΏ. Τὸ γοῦν μετὰ ταῦτ᾽ εἰκάζειν 
λείποιτ᾽ ἃν καὶ τὰς αἰσϑήσεις καταμελετᾷν ἐμ- 
πειρίᾳ καί τινι τριβῇ, ταῖς τῆς στοχαστικῆς προς- 
χρωμένους δυνάμεσιν, ἃς πολλοὶ τέχνας ἐπονομά- 
ζουσι, μελέτῃ καὶ πόνῳ τὴν ῥώμην ἀπειργασμέ- 
γους. ΠΡΩ. ᾿ἀναγκαιότατα λέγεις. Σ.Ώ. Οὐκοῦν 
μεστὴ μὲν που μουσικὴ, πρῶτον τὸ ξύμφωνον ἀρ- 
μόττουσα οὗ μέτρῳ ἀλλὰ μελέτης στοχασμῷ, καὶ 
ξύμπασα αὐτῆς αὐλητική, τὸ μέτρον ἑκάστης χορ- 
δῆς τῷ στοχάξζεσϑαιν φερομένης ϑηρεύουσα, ὥςτε 
πολὺ μεμιγμένον ἔχειν τὸ μὴ σαφές, σμικρὸν δὲ τὸ 
βέβαιον; ΦῬΩ. ᾿λληϑέστατα. Σ,. Καὶ μὲν ἰατρι: 
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κἦὴν τε καὶ γεωργίαν καὶ κυβερνητικὴν καὶ στρα- 
τηγητικὴν ὡσαύτως εὑρήσομεν ἐχούσας. ΠΡ. Καὶ 
πάνυ γε. Σ.Ώ. Τεκτονιχὴν δὲ γε, οἶμαι, πλείστοις 

μέτροις τὸ καὶ ὀργάνοις χρωμένην, τὰ πολλὴν ἀκρί- 
βειαν αὐτῇ πορίζοντα τιχνικωτέραν τῶν πολλῶν ἐπι- 
στημῶν παρέχεται. ΠΡ. Πῇ; 2.2. Κατά τὸ ναυ- 
πηγίαν καὶ κατ᾽ οἰκοδομίαν, καὶ ἐν πολλοῖς ἄλλοις 
τῆς ξυλουργικῆς" καγόνι γὰρ, οἶμαι, καὶ τόρνῳ 
χοῆται͵ καὶ διαβήτῃ καὶ στάϑμῃ καί τινε προσα- 
γωγίῳ κεκομψευμένῳ. ΠΡΩΏ.. Καὶ πάνυ γε, ὦ Σὦ- 
κρατες, ὀρϑῶς λέγεις. Σ,(Ώ. Θῶμεν τοίνυν διχῆ τὰς 
λεγομένας τέχνας, τὰς μὲν μουσικῇ ξυνεπομένας; 

ἔν τοῖς ἔργοις ἐλάττογος ἀκριβείας μετισχούσας, τὰς 

δὲ τεκτονικῇ, πλείονος. ΠΡΩ. Κείσϑω. ΣΩ,. Τοὺ- 
των δὲ ταὐτας ἀκριβεστάτας εἶναι τέχνας, ἃς δὴ 
γῦν πρώτας εἴπομεν. ΠΡΩ. ᾿Ἰριϑμητικὴν φαίνη 
μοι λέγειν, καὶ ὅσας μετὰ ταύτης τέχνας ἐφϑέγξω 
»ῦν δή. ΞΩ; Πάνυ μὲν οὖν. ἀλλ᾽, ὦ “Πρώταρχε, 

ἀρ᾽ οὐ διττὰς αὖ καὶ ταύτας λεκτέον, ἢ πῶς; ΠΡΩ. 

Ποίας δὴ λέγεις; ΣΩΏ. Αριϑμητικὴν πρῶτον. ἀρ᾽ 
οὐκ ἄλλην μὲν τινα͵; τὴν τῶν πολλῶν, φατέον, ἀλ- 
λην δ᾽ αὖ, τὴν τῶν φιλοσοφούντων;. ΠΡΩ. Πὴ 
ποτε διορισάμεν ος οὖν, ἄλλην, τὴν δὲ ἄλλην ϑεΐίη 
τὶς ἂν ἀριϑμητικὴν; ΣΔ  Σ σμικρὸς ὅρος, ὦ 
“Ππρώταρχε᾽" οἵ μὲν γάρ που μονάδας ἀνίσους κατα- 
ριϑμοῦνται τῶν περὶ ἀριϑμόν, οἷον στρατόπεδα 
δύο, καὶ βοῦς δύο, καὶ δύο τὰ “σμικρότατα, ἢ καὶ 
τὰ πάντων μέγιστα" οἱ δ᾽ οὐκ ἄν ποτε αὐτοῖς ἔυν» 

Ὁ. 



212 ῬΙΑΤΟΝΙΒ ς, Ρ.΄δ7. αὐ}, ες 

ακολουϑήσειαν, εἰ μὴ μονάδα μονάδος ξκάστης 
τῶν μορίων μηδεμίαν ἄλλην ἄλλης διαφέρουσαν τὶς 
ϑήσει. ΠΡ. Καὶ μάλα εὖ λέγεις οὐ σμινρὰν δια- 
φορὰν τῶν περὶ ἀρυϑμὸν τευταζόντων, ὥςτε λόγον 
ἔχειν, δύο αὐτὰς εἶναι. ΣΏ. Τί δὲ; λοχιστικὴ καὶ 
μετρητικὴ κατὰ τεκτονικὴν καὶ κατ᾽ ἐμπορικὴν τῆς 
κατὰ φιλοσοφίαν γεωμετρίας τε καὶ λογισμῶν κα- 
ταμελετωμένων ; πότερον ὡς μία ἑκατέρα λεκτέον, ἢ 
δύο τιϑῶμεν; ΠΡ. Τὴ πρόσϑεν ἑπόμενος ἔγωγ᾽ 
ἂν δύο, κατὰ τὴν ἐμὴν ψῆφον, τιϑείην ἕκατέραν 
τούτων. ΣΩ. Ὀρϑῶς" οὗ δ᾽ ἕνεκα ταῦτα προὴνεγ»" 
κάμεϑα εἰς τὸ μέσον, ἄρα ἐννοεῖς; ΠΡ. Ἴσως. 
ἀλλὰ σὲ βουλοίμην ἂν ἀποφήνασϑαι τὸ νῦν ἐρωτώ- 
μενον. Σ.Ω. Δοκεῖ τοίνυν ἔμοιγε οὗτος ὃ λόγος οὐχ 

ἧττον ἢ ὅτε λέγειν αὐτὸν ἠρχόμεϑα, τοῖς ἡδοναῖς 
ζητῶν ἀντίστροφον ἐνταῦϑα προβεβηκέναι, σκοπῶν, 
ἄρα ἐστί τις ἑτέρας ἄλλη καϑαρωτέρα ἐπιστήμης 
ἐπιστήμη, καϑάπερ ἡδονῆς ἡδονή. ΠΡΩ. Καὶ μάλα 
σαφὲς τοῦτό γε, ὅτι ταῦϑ᾽ ἕνεκα τούτων ἐπικεχεί- 
θῆκε. ΧΧΧΥ. ΣιΏ. Τί οὖν; ἀρ’ οὐκ ἐν μὲν τοῖς 
ἔμπροσϑεν ἐ ἐπ᾿ ἄλλης ἄλλην τέχνην οὖσαν ἀνεύρισκε 
σαφεστέραν οὖσαν καὶ ἀσαφεστέραν ἄλλην ἄλλης; 
ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Ἔν τούτοις δὲ, ἂρ᾽ 

οὔ τινὰ τέχνην ὡς ὁμώνυμον φϑεγξάμενος; εἰς δό- 
ἕαν καταστήσας ὡς μιᾶς, πάλιν ὡς δυοῖν, ἐπανε- 

οωτᾷ τούτοιν αὐτοῖν τὸ σαφὲς καὶ τὸ καϑαρόν τε 
περὲ ταῦτα, πότερον ἡ τῶν φιλοσοφούντων ἢ μὴ 
φιλοσοφούντων ἀπριβέστερον ἔχει; ΠΡ. Καὶ μάλα 
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δοκεῖ μοι τοῦτο διερωτᾷν.. Σ.Ω. Τίν᾽ οὖν, ὦ Πρὼ. 
ταρχεν αὐτῷ διδῶμεν ἀπόκρισιν; ΠΡΏ.. ἸΏ, “Σώκρα- 
τες», εὶς ϑαυμασιτὸν διαφορᾶ. μέγεϑος εἰς σαιρήνδιαν 
προεληλύϑαμεν ἐ ἐπιστημῶν. Σ.Ώ.. Οὐκοῦν ἀποκρινοῦ- 
μεϑα δᾷον; ΠΡΩ. Τί μὴν; καὶ εἰρήσϑω γε, ὅτι 
πολὺ μὲν αὗται τῶν ἄλλων τεχνῶν διαφέρουσι, τοὺ- 
των δ᾽ αὐτῶν αἵ περὶ τὴν τῶν ὄντως φιλοσοφούντων 
ὁρμὴν ἀμήχανον ἀκριβείᾳ καὶ ἀληϑείᾳ περὶ τὰ μέ- 
τρὰ τε καὶ ἀρυιϑμοὺς διαφέρουσιν. Σ. Ἔστω ταῦ- 
τα κατὰ σὲ, καὶ σοὶ δὴ πιστεύοντες, Θϑαβϑδοῦντες 

ἄποκρι» ὠμεϑα τοῖς δεινοῖς περὶ λόγων ὅδλκήν. ΠΡ. 
Τὸ ποῖον; Σ.Ώ. 'ῆς εἰσὶ δύο ἀριϑμητικαί, καὶ 
ταὗταις. ἄλλαι δύο τοιαῦται ξυνεπόμεναι συχναί, 
τὴν διδυμότητα ὃ ἔχουσαι ταύτην, ὀνόματος ἐγὸς κε- 

κοιγωνημέναι. ΠΡΩ. “ιδῶμεν τύχῃ. ἀγαϑῇ. τούτοις, 
οὺς φὴς. δεινοὺς εἶναι, ταύτην τὴν ἀπόκρισιν, ὦ 
Σώκρατες. Σ.Ώ. Ταύτας οὖν λέγομεν ἐπιστήμας 
ἀκριβεῖς μάλιστα εἶναι; ΠΡ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἀναίνοιτ᾽ ἂν ἢ 
τοῦ διαλέγεσϑαι δύναμις, εἴ τινὰ πρὸ αὐτῆς ἄλλην 
Ἐρύναιμεν. ΠΡΩ. Τίνα δὲ ταύτην αὖ δεῖ λέγειν; 
ΣΩ, - 4ἢλον ὅτι ἣ πᾶσαν τὴν 7ε γῦν λεχομὲ- 
ἼΡ γνοίη. τὴν γὰρ περὶ τὸ ὃν καὶ τὸ ὄντως, καὶ 

τὸ κατὰ ταυτὸν ἀεὶ πεφυκός, πάντως ἔχωγε οἶμαι 
ἡγεῖσϑαι ξύμπαντας, ὅσοις γοῦ καὶ σμικρὸν προς- 
ἤρτηται, ; μακρῷ ἀληϑεστάτην εἶναι γνῶσιν. σὺ 
δὲ τί πῶς, ὦ Πρώταρχε, διακρίνοις ἂν; ΠΡΩ. 

Ἤκουον μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἑκάστοτε Γοργίου 
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πολλώκις, ὡς ἢ τοῦ πείϑειν πολὺ διαφέρον πασῶν 
τεχνῶν" πάντα γὰρ ὕφ᾽ αὑτηῃ δοῦλα δι᾽ ἑκόντων, 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας, ποιοῖτο, καὶ μακρῷ πασῶν ἀρΐ- 
στη εἴη τῶν τεχνῶν. γὺν δ᾽ οὔτε σοὶ οὔτε δὴ ἐκεΐ- 
γῳ βουλοίμην ἂν ἐναντία τίϑεόϑαι. ΣΩ. Τὰ ὅπλα 
μοι δοκεῖς, βουληϑεὶς εἰπεῖν, αἰσχυνϑ εὶς ἀπολιπεῖν. 
ΠΡΩ. "Ἔστω νῦν ταῦτα ταύτῃ, ὅπη σοι δοκεῖ. “Σ.Ώ. 
ὮἈρ᾽ οὖν αἴτιος ἐγὼ τοῦ μὴ καλῶς ὑπολαβεῖν σεὶ; 
ΠΣ. Τὸ ποῖον; ΣΩ. Οὐκ, ὦ φίλε Ππρώταρχε, 

τοῦτο ἔγωγε ἐζήτουν πω, τίς τέχνη ἢ τίς ἐπιστήμη 
πασῶν διαφέρει τῷ μεγίστη καὶ ἀρίστη καὶ πλεῖ- 
στα ὠφελοῦσα ἡμᾶς, ἀλλά, τίς ποτε τὸ σαφὲς καὶ τὸ 
ἀκριβὲς καὶ τὸ ἀληϑέστατον ἐπισκοπεῖ, κἂν ἢ σμι- 
κρὰ καὶ σμικρὰ ὀνίνασα" τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ νῦν δὴ 
ζητοῦμεν. ἀλλ᾽ ὅρα" οὐδὲ γὰρ ἀπεχϑήσῃ Τοργίᾳ, 
τῇ μὲν ἐκείνου ὑπάρχειν τέχνῃ διδοὺς πρὸς χορείαν 
τοὶς ἀνϑρώποις κρατεῖν ἢ δ᾽ εἶπον γῦν ἐγὼ πραγ- 
ματείᾳ, καϑάπερ τοῦ λευκοῦ πέρι τότε ἔλεγον, 
καν εἰ σμικρόν, καϑαρὸν δὲ εἴη, τοῦ πολλοῦ καὶ 
μὴ τοιούτου διαφέρειν, τούτῳ γ᾽ αὐτῷ τῷ ἀλη- 
ϑεστάτῳ. καὶ νῦν δὴ σφόδρα διανοηϑέντες καὶ 
ἱκανῶς διαλογισάμενοι; μήτ᾽ εἴς τινὰς ὠφελείας 
ἐπιστημῶν βλέψαντες μὴτε τίνας εὐδοκιμίας, ἀλλ᾽ 
εἴ τις πέφυκε τῆς ψυχῆς ἡμῶν δύναμις ἐρᾷν τε τοῦ 
ἀληϑοῦς, καὶ πάντα ἕνεκα τούτου πράττειν, ταὺ- 
τὴν εἴπωμεν, διεξερευνησάμενοι τὸ καϑαρὸν γοῦ τε 
καὶ φρονήσεως, εἰ ταύτην μάλιστα ἐκ τῶν εἰκότων 
κεχτῆσϑαι φαῖμεν ἄν, ἤ τινὰ ἑτέραν ταύτης κυριω- 
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τέραν ἡμῖν ζητητέον. ΠΡ. ᾿Αλλὰ σκοπῶ; χαὶ χα- 
λιπὸν οἶμαι ξυγχωρῆσαι, τινὰ ἀλλὴν ἐπιστήμην 
ἢ τέχνην τῆς ἀληϑείας ἀντέχεσϑαι μᾶλλον ἢ ταύτην. 
ΣΩΏ. 4ρ᾽ οὖν ἐννοήσας τὸ τοιόνδε εἴρηκας, ὃ λέ- 

γεις νῦν, ὡς αἷ πολλαὶ τέχναι καὶ ὅσαι περὲ ταῦτα 
πεπόνηνται, πρῶτον μὲν δόξαις χρῶνται, καὶ τὰ 
περὶ δόξας ζητοῦσι ξυντεταγμένως ; εἰ δὲ καὶ περὶ 

φύσεως ἡγεῖταί τις ζητεῖν, οἶσϑ᾽ ὅτι τὰ περὶ τὸν 

κόσμον τόνδε ὅπη γέγονε, καὶ ὅπη πάσχεν τὶ καὶ 
φ Ὁ δ “Ὁ 4. [ - ᾽ν - 
ὅπη ποιεῖ, ταῦτα ζητεῖ διὰ βίου; φαῖμεν ἂν ταῦτα, 

ἢ πῶς; ΠΡΩ. Οὕτω. 2.2. Οὐκοῦν οὐ περὶ τὰ ὄντα 

ἀεὶ, περὶ δὲ τὰ γιγνόμενα καὶ 7ενησόμενα καὶ γε- 
γονότα ἡ ἡμῶν ὃ τοιοῦτος ἀνῇρφηται τὸν πόνον; ΠΡΩ. 

᾿Αληϑέστατα. Σ,Ω. Τούτων οὖν τί σαφὲς ἂν φαῖμεν 

τῇ ἀκριβιστάτῃ ἀληϑείᾳ γίγνεσθαι, ὧν μὴτε ἔσχε 
μηδὲν πώποτε κατὰ ταυτὰ μήϑ᾽ ἕξει μὴτε εἷς τὸ 
νῦν παρὸν ἔχει; ΠΡΩΏ.. Καὶ πῶς; ΣΏ. Περὶ οὖν τὰ 

μὴ κεκιημένα βεβαιότητα μηδ᾽ ἡντινοῦν πῶς ἄν 
σοτε β:βαιον γίγνοιϑ᾽ ἡμῖν καὶ ὁτιοῦν; ΠΡ. Οἷ- 
μαι μὲν οὐδαμῶς. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα νοῦς, οὐδὲ τις 
ἐπιστήμη περὶ αὐτά ἐστι τὸ ἀδηϊθεθνεινον ἔχουσα. 

ΠΡΩ. Οὔκουν εἰκός γε. ΧΧΧΥῚΙ. ΣΩ. Τὸν μὲν 
δὴ σὲ καὶ ἐμὲ καὶ Τοργίαν καὶ Φίληβον χρὴ συχνὰ 
χαίρειν ἐᾷν, τόδε δὲ διαμαρτύρασϑαι τῷ λόγῳ. ΠΡΩ. 
Τὸ ποῖον; ΣΙΏ (Ὡς ἢ περὶ ἐκεῖνα ἔσϑ'᾽ ἡμῖν τό τὸ 
βέβαιον καὶ τὸ καϑαρὸν καὶ ἀληϑὲς καὶ ὃ δὴ λέ- 
γομεν εἰλικρινές, περὶ τὸ ἀεὶ καὶ κατἀ τὰ αὐτὰ ὡσαὐύ- 
τως ἀμικτότατα ἔχον, ἢ δεύτερος, ἐκείνων ὃ τι μάλιυ- 
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στά ἔστε ξυγγενές, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα δεὐτερά τε καὶ 
ὕστερα λεκτέον. ΠΡΩ.. ᾿4ληϑέστατα λέχγεις.. ΣΏ. Τὰ 
δὴ τῶν ὀνομάτων περὶ τὰ τοιαῦτα κάλλιστα ἀρ᾽ οὐ 
τοὶς καλλίστοις δικαιότατον ἀπονέμειν; ΠΡΩ. Εἰκός 
γε.. ΣΙ. Οὐκοῦν νοῦς ἐστι καὶ φρόνησις, ἅ γ᾽ ἂν τις 
τιμήσεις μάλιστα ὀνόματα;. ΠΡ. Ναί. ΣΩ. Ταῦτ᾽ 
ἄρα ἐν ταῖς περὶ τὸ ὃν ὄντως ἐννοίαις ἐστὶν ἄπηκρι-- 
βωμένα ὀρϑῶς κείμενα καλεῖσϑαι. ΠΡΏ.. Πάνυ μὲν. 
οὖν. ΣΙ. Καὶ μὴν, ἅγε εἰς τὴν κρίσιν ἐγὼ τότε 
παρεσχόμην, οὐκ ἀλλ᾽ ἐστιν ἢ ταῦτα τὰ ὀνόματα. 
ΠΡΩ. Τί μήν, ὦ Σώκρατες; “ΧΩ. Εἶεν. τὸ μὲν 
δὴ φρονήσεώς τε καὶ ἡδονῆς πέρι πρὸς τὴν ἀλλήλον 
μέξιν εἰ τις φαΐη καϑαπερεὲὶ δημιουργοῖς ἡμῖν, ἐξ ὧν 

ἢ ἔν οἷς. δεῖ δημιουργεῖν τι παρακεῖσθαι, καλῶς ἂν 
τῷ λόγῳ ἀπεικάζοι. ΠΡΩ.. Καὶ μάλα. Σ.Ω. Τὸ δὴ 
μετὰ ταῦτα ἀρ᾽ οὐ μιγνύναι ἐπιχειρητέον; ΠΡΏ. 
τί μὴν; ΣΩ. Οὐκοῦν τάδε προειποῦσι. καὶ ἀναμνή-- 
σασιν ἡμᾶς αὐτοὺς ὀρθότερον ἂν ἔχοι; ΠΡ). Τὰ 
ποῖα; 52. : καὶ πρότερον ἐμνήσθημεν. εὖ δ᾽ ἡ 

 πιαροιμίαᾳ δοκεῖ ἔχειν, τό. δὶς καὶ τρὶς τό γε καλῶς 
ἔχον ἐπαγαπολεῖν τῷ λόγῳ. δεὺν. ΠΡΏ. Τί μὴν" 
ΣΙ. Φέρε δὴ πρὸς Ζ4ιός " οἶμαι γὰρ οὗτωσἑ πως τὰ 
τὸτε λιχϑέντα δηϑῆναι. ΠΡΙ). Πῶς; ΣΏ.. Φίληβος 
φησὶ τὴν ἡδονὴν σκοπὸν ὀρϑὸν πᾶσι ζώοις γεγονέ-- 
»χν, καὶ δεῖν πάντας τούτου στοχάζεσθαι, καὶ δὴ 

καὶ τἀγαϑὰν τοῦτ᾽ αὐτὸ εἶναι. ξύμπασι, καὶ δύο 
ὑνόματα, ἀγαϑὸν καὶ ἡδὺ, ἑνί τινι καὶ φύσεν μιᾷ 
τούτω ὑρϑῶς τεϑένε᾽ ἔχειν" Σωκράτης δὲ πρῶτον μὲν 
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οἴ φησι τοῦτ᾽ εἶναι,. δύο δέ, καϑάπερ τὰ ὀνόματα, 
᾿ 3 4 ". ἔφι ’ ΒΝ] ἵ ῇ 

καὶ τό τε ἀγαϑὸν καὶ ηδὺ διάφορον ἀλλήλων φύ- 
’ - 4 , 5 - - 

σιν ἔχειν, μᾶλλον δὲ μετέχον εἶναι τῆς τοῦ ἄγα- 
ϑοῦ μοίρας τὴν φρόνησιν ἢ. τὴν ἡδονήν. οὐ ταῖτ᾽ 
ἐστί τε καὶ ἦν τὰ τότε λεγόμενα, ὦ Πρώταρχε; 
ΠΡΩ. Σφόδρα μὲν οὖν. Σ' . Οὐκοῦν καὶ τόδε καὶ 
φότε καὶ νῦν ἡμῖν ἂν ξυνομολοχοῖτο; ΠΡΩ. Τὸποϊῖον; 
ΣΩ. Τὴν τἀγαϑοῦ διαφέρειν φύσιν τῷδε μᾶλλον 
τῶν ἄλλων. ΠΡΩ. Τίνι; ΣΏ. Ὧι παρείη τοῦτ᾽ ἀεὶ 

τῶν ζώων διὰ τέλους πάντως καὶ πάντη, μηδενὸς 
«»;, .“. 2» ο δ ἼἘ - ’ 

ἑτέρου ποτὲ ἔτι προςδεῖσϑαι, τὸ δὲ ἱκανὸν τελεώ-- 
τατον ἔχειν" οὐχ οὕτω; ΠΡ. Οὕτω μὲν οὖν. ΣΏ. 
Οὐκοῦν τῷ λόγῳ ἐπειράϑημεν χωρὶς ἑκάτερον ἕκα-- 
τέρου ϑέντες εἰς τὸν βίον ἑκάστων, ἄμεικτον μὲν ἡδο-- 
γὴν φρονῆβϑι ̓  φρόνησιν δὲ ἡδονῆς ὡσαύτως μηδὲ τὸ 
σμικρότατον ἔχουσαν» ΠΡΩ, Ἦν ταῦτα. ΣΏ. Μῶν 

οὖν ἡμῖν αὐτῶν τότε πότερον ἱκαγὸν ἔδοξεν εἶναί 
τω; ΠΡΏ. Καὶ πῶς; ΧΧΧΥΙΙ. ΣΙ. Εἰ δὲ γε 

παρηνέχϑημέν τι τότε, νῦν ὅδςτισοῦν ἐπαναλαβὼν 
δρϑότερον: εἰπάτω, μνήμην καὶ ἐπιστήμην καὶ 

[ . 9 “»οοἦ ὃ "τ “ 35. » 39» [ 

φρόνησιν καὶ ἀληϑῆ, ὅξαν τῆς αὐτῆς ἰδέας τυϑὲ- 

μενος, καὶ σκοπῶν, εὖ τις ἄνευ τούτων δέξαιτ᾽ ἂν οἵ 

καὶ δτιοῦν εἶναι ἢ καὶ γίγνεσϑαι, μὴ ὅτι δή γε ἦδο- 
’. »γ 8 Ὁ ͵ »δϑΨ'΄ ε ᾿ 3 

Οκῆν, εἴϑ' ὡς πλείστην εἴϑ' ὡς σφοδροτάτην,. εἰ 

μήτε ἀληϑῶς δοξάζοι χαίρειν, μήτε τοπαράπαν γι- 
χρνώσκοι,,. τί ποτε πέπονϑε πάϑος 'μήτ᾽ αὖ μνήμην 
τοῦ πάϑους μηδ᾽ ὄντινοῦν χρόνον ἔχοι. ταῦτα δὲ 

λέγε καὶ περὶ φρονήσεως, εἴ τις ἄνεν πάσης ἡδονῆς 
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καὶ τῆς βραχυτάτης δέξαιτ᾽ ἂν φρόνησιν ἔχειν μᾶλ- 
λον, ἢ μετά τινῶν ἡδονῶν, ἢ πάσας ἡδονὰς χωρὶς 
φρονήσεως μᾶλλον ἢ μετὰ φρονήσεως αὐ τινος. ΠΡΩΏ.. 
Οὐκ ἔστιν, ὦ Σώκρατες" ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ ταῦτά 7ε 
πολλάκις ἐπερωτᾷν. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τό γε τέλεον καὶ 
πᾶσιν αἱρετόν, καὶ τὸ παντάπασιν ἀγαϑόν, οὐδέτε- 
θοὸν ἂν τούτων εἴη; ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἄν; ΣΏ. 7Ζὸ 

τοίνυν ἀγαϑὸν ἤτοι σαφῶς, 1) καί τινα τὑπὸν αὐτοῦ 
ληπτέον, ἵν᾽, ὅπερ ἐλέγομεν, δευτερεῖα ὅτῳ δώσδ- 
μὲν, ἔχωμεν. ΠΡΏ. ᾿Ορϑότατα λέγεις. ΣΙΏ. Οὐκ- 
οὖν ὁδὸν μέν τινα ἐπὶ τἀγαϑὸν εἰλήφαμεν; ΠΡ. 
Τίνα; ΣΩ. Καϑάπερ, εἴ, τις τινὰ ἄνϑρωπον ζητῶν 
τὴν οἴκησιν πρῶτον ὀρϑῶς , ἵγα οἰκεὶ, πύϑοιτο αὖ- 
τοῦ, μέγα τι δήπου πρὸς τὴν εὕρεσιν ἂν ἔχοι τοῦ 
ξητουμένου. ΠΡΩ. “Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Καὶ ψῦν᾽ δή 

τις λόγος ἐμήνυσεν ἡμῖν, ὥςπερ καὶ κατ᾿ ἀρχάς, μὴ 

ζητεῖν ἐν τῷ ἀμίκτῳ βίῳ τἀγαϑόν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μι- 
κτῷ. ΠΡΩ. Πάνυ γε. Σ.Ώ. ᾿Ελπὶς μὴν πλείων ἐν 
τῷ μιχϑέντι καλῶς τὸ ζητούμενον ἔσεσϑαι φανερώτε- 
ρον, ἢ ἐν τῷ μη; ΠΡ Πολὺ γε. ΣΏ. Τοῖς δὴ 
ϑεοῖς, ὦ Πρώταρχε, εὐχόμενοι κεραννύωμεν, εἴτε 
Διόνυσος εἴτε “Πφαιστος εἰ8' ὅςτις ϑεῶν ταύτην 

τὴν τιμὴν εἴληχε τῆς ξυγκράσεως. ΠΡ. Πάνυ μὲν 
οὖν. ΣΙ. Καὶ μὴν καϑάπερ ἡμὶν οἰνογόοις τισὲ 
παρ'στᾶσι κρῆναι, καὶ μέλιτος μὲν ἂν ἀπεικάζοι τὶς 
τὴν τῆς ἡδονῆς) τὴν δὲ τῆς φρονήσεως, νηφαντικὴν 
καὶ ἄοινον, αὐστηροῦ καὶ ὑγιεινοῦ τινος ὕδατος, ἃς 

προϑυμητέον ὡς κάλλιστα ξυμμιγνύγαι. ΠΡΩ. Πῶς 
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γὰρ οὕ; ΣΟΣι Φέρε δὴ πρότερον" ἄρα πᾶσαν ἡδο- 
γὴν πάσῃ φρονήσει μιγνύντες, τοῦ καλῶς ἂν μάλως 
στα ἐπιτύχοιμεν , ΠΡ... Ἴσως. Σ.᾽4λ1 οὐκ ἀσφα- 
λές" ἢ δὲ ἀκινδυνότερον ἂν μιγνύοιμεν, δόξαν μοι 
δοκῶ τινὰ ἀποι ήνασϑαι ἂν. ΠΡΩ. Δέγε, τίνα. Σ. 
Ἣν ἡμῖν ἡδονή τε ἀληϑής, ὡς οἰόμεϑα, μᾶλλον 
ἑτέρας ἄλλη, μμνς δὴ τεχνή τέχνης ἀκριβεστέρα; ΠΡΩ. 

πῶς γὰρ οὔ; ; Σἢ.. Καὶ ἐπιστήμη δὴ ἐ ἐπιστήμης διά- 
φορος, ἡ μὲν ἐπὶ τὰ 7ιγνόμενα καὶ ἀπολλύμενα 
ἀποβλέπουσα, ἡἣ δὲ, ἐπὶ τὰ μῆτε γιγνόμενα μήτε 
ἀπολλύμενα, κατὰ ταυτὰ δὲ καὶ ὡσαύτως ὄντα ἀεΐ" 

ταύτην, εἰς τὸ ἀληϑὲς ἐπισκοπούμενοι, ἡγησάμεϑα 
ἐκείνης ἀληϑεστέραν εἶναι. ΠΡ... Πάνυ μὲν οὖν ὁρ-- 
ϑῶς. ΣΩ.. Οὐκοῦν εἰ τἀληϑέστατα τμήματα ἕκατέ-- 
ρας ἴδοιμεν πρῶτον ξυμμίξαντις, ἄρα ἱκανὰ ταῦτα 

ξυγκεκραμένα τὸν ̓ ἀγαπητότατον βίον ἀπεργασάμενα 

παρέχειν ἡμῖν, ἢ τινος ἔτι προςδεόμεϑα καὶ τῶν 
μὴ τοιούτων; ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ δρᾷν οὕτω. 
ΧΧΧΥΠΙ. ΣΩ.Ἕστω δὴ τις ἡμῖν φρονῶν ἄνϑρω- 
πος αὐτῆς πέρι δικαιοσύνης, δ τι ἐστι, καὶ λό-- 

λον ἔχων ἑπόμενον τῷ νοεῖν) καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων τῶν ὄντων ὡσαύτως διανοούμενος. 
πΡ2. Ἔστω γὰρ οὖν. ΣΩ.ἾΑρ᾽ οὖν οὗτος ἱκανῶς 
ἐπιστήμης ἕξει, χύκλου μὲν καὶ σφαίρας αὐτῆς τῆς 
ϑείας τὸν λόγον ἔχων, τὴν δὲ ἀνθρωπίνην ταύτην 
σφαῖραν καὶ τοὺς κύκλους τούτους ἀγνοῶν, καὶ 

χρώμενος ἕν οἰκοδομίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις δμοίως κανόσι 
καὶ τοῖς κύκλοις; ΠΡΩ. Τελοίαν διάϑεσιν ἡμῶν, 
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ὦ Σώκρατες, ἐν ταῖς ϑείαις οὖσαν μόνον ἐπιστή- 
μαες λέγομεν. Σ.. Πῶς φής; ἢ τοῦ ψευδοῦς κα- 
κόνος ἅμα καὶ τοῦ κύκλον τὴν οὐ βέβαιον οὐδὲ κα- 
ϑαρὰν τέχνην ἐμβλητέον κοινῇ καὶ εξυχκρατέον; ; 
πρι. Αναχκρῖον γάρ, εἰ μέλλει ἰδ ἡμῶν καὶ τὴν 
ὅδὸν ἑκάστοτε ἐξευρήσειν οἴκαδε. ΣΩ.  Η καὶ μου- 

σικὴν 5. ἣν ὀλίχον ὄμπροσϑεν ἕ ἔφαμεν, στοχάσεώς τὲ 
"αἱ μιμήσεως μεστὴν οὖσαν, καϑαρότητος. ἐνδεὺν ; 
ΠΡΩ.. ᾿ἀναγκαῖον φαΐνεται ἔμοιγε, εὕπερ. γὲ ἡμῶν 

ὃ βίος ἔσται καὶ ὁπωσοῦν ποτὲ βίος. ΣΩ. Βούλει 
δῆτα, ὥςπερ ϑυρωρὸς ὑπ᾽ ὄχλου τινὸς ὠϑούμενος 
καὶ βιαξόμενος, ἡττηϑείς, ἀναπετάσας τὰς ϑύρας, 

ἀφῶ πάσας τὰς ἐπιστήμας εἰςρεῖν, καὶ μίγνυσϑαι 
ὁμοῦ καϑαρᾷ τὴν ἐνδεεστέραν ; ΠΡΩ. Οὔκουν 
ἔγωχε οἶδα, ὦ “Σώκρατες, δ' τὸ τὶς ἂν βλάπτοιτο, 

πάσας λαβὼν τὰς ἄλλας, ἐπιστήμας ἔχων τὰς πρώ- 

ΣΩ. Μμεϑίω δὴ. τὰς ξυμπάσας ῥεῖν εἰς τὴν τῆς 
Ὁμήρου καὶ μάλα ποιητικῆς μισγαγκείας ὑποδοχήν. 
ΠΡΩ, Πάνυ μὲν οὖν" μεϑεῖνται. ΧΧΧΙΧ, ΣῺ. 
Καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν ἡδονῶν πηγὴν ἱτέον. ὡς 
γὰρ διενοήϑημεν αὐτὰς μιγνύναιν, τὰ τῶν ἀλη- 
ϑῶν μόρια πρῶτον οὐκ ξἐξεγενήϑη ἡμῖν, ἀλλὰ διὰ 
τὸ πᾶσαν ἀγαπᾷν ἐπιστήμην. εἰς ταυτὸν μεϑεῖμεν 
ἄϑρόας καὶ πρόσϑεν τῶν ἡδονῶν. ΠΡΩ. ᾿Δληϑὲ- 
στατὰ λέγεις. ΣῺ. Ὥρα δὴ βουλεύεσϑαν νῶϊν καὶ 
περὶ τῶν ἡδονῶν, πότερα' καὶ ταὑτας πάσας ἀϑρόας 
ἀφετέον,. ἢ καὶ τούτων πρώτας μεϑετέον ἡμῖν, ὅσαι 
ἀληϑεῖς, ὩΡΏ,. Πολὺ γε διαφέρεν πρός γε ἀσφά- 
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λτιὰν πρώτοις τὰς ἀληϑεῖς ἀφεῖναι. ΣῺΏ. Ἀ1ε8 εἰ-- 
σϑων δή. τί δὲ μετὰ ταῦτα; ἀρ᾽ οὐκ; εἰ μέν τινες 
ἀναγκαῖαι, καϑάπερ ἐκεῖ, ξυμμικτέον καὶ ταὑτας ; 
ΠΡ. Τὶ δ᾽ οὔ; τάς γε ἀναγκαίας δήπουϑεν. ΣΙ. 

κὶ δὲ γε καὶ καϑάπερ τὰς τέχνας πάσας ἀβλαβὲές τε 
5 , “Ψ ᾽ ι " ω 4 

καὶ ὠφέλεμον ἦν ἐπίστασϑαι διὰ βίου, καὶ νῦν δὴ 
ταυτὰ λέγωμεν περὶ τῶν ἡδονῶν, εἴπερ πάσας ἦδο-- 
γᾶς ἤδεσϑαι διὰ βίου ξυμφέρον τε ἡμῖν ἔστι καὶ 

ἀβλαβὲς ἅπασι, πάσας ξυγπρατέον. ΠΡ. Πῶς 
οὖν δὴ περὶ αὐτῶν τούτων λέγωμεν, καὶ πῶς ποιῶ- 
μὲν, ΣΩ. Οὐχ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, διεξρωτᾷν χρή ] 

τὰς ἡδονὰς δὲ αὐτὰς καὶ τὰς φρονήσεις, διαπυνϑα- 
»ομένους τὸ τοιόνδε ἀλλήλων πέρι.. ΠΡΏ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩΣ Ὦ φίλαι, εἴτε ἡδονἐὶς ὗ ὑμᾶς χρὴ τροσαγορεὗῦειν, 

εἴτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν ὀνόματι, μῶν οὖκ ἂν δέξαισϑε 
οἰκεῖν μετὰ φρονήσεως πάσης, ἢ ᾿ χωρὶς τοῦ ῬΟΟῈΡ δ 
Οἶμαι μὲν πρὸς ταῦτα τόδ᾽ αὐτὰς ἀναγκαιότατον 
εἶναι λέγειν. ΠΡΏ. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὅτι; καϑά- 

᾿στὲρ ἔμπροσϑεν ἐῤῥήϑη, τὸ μόνον καὶ ἔρημον εἶ-- 
λικρινὲς εἰναΐ τι γένος, οὔτε πάνυ τι δυνατὸν οὔτ᾽ 
ὠφέλιμον, πάντων γε μὴν ἡγούμεϑα γενῶν ἄριστον 
[3] Φ Ξ' πὰ ἀρ Ἐν ᾿ - , ὃ ἕν ἀνϑ'᾽ ἑνὸς ξυνοικεῖν ἡμῖν, τὸ τοῦ γιγνώσκειν τὰ 

ΙΓ ᾿ ων - ἄλλα τὲ πάντα, καὶ αὐτὴν αὐτῶν ἡμῶν τελέως 
εἰς δύναμιν ἑκάστην. ΠΡΏ. Καὶ καλῶς γε εἰρήκατε 
τανῦν, φήσομεν. ΣΏ. Ὀρϑῶς. πάλιν τοΐνυν μετὰ 
τοῦτο τὴν φρόνησιν καὶ τὸν νοῦν ἀνερωτητέον" ἀρ' 
ἡδονῶν τί προρδεῖσϑε ἐν τῇ ξυγκράσει; φαῖμεν ἄν" 

καὶ αὖ τὸν νοῦν τε καὶ τὴν φρόνησιν ἀνερωτῶντες, 
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ποίων, φαῖεν ἂν ἴσως, ἡδονῶν, . ΠΡΩ. Εἰκός. ΣΩ.. 
Ὁ δὲ γ᾽ ἡμέτερος λόγος μετὰ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὅδε" πρὸς 
ταῖς ἀληϑέσιν ἐκείναις ἡδοναῖς, φήσομεν, ἀρ᾽ ἔτι 
προςδεῖσϑ'᾽ ὑμῖν τὰς μεγίστας ἡδονὰς ξυνοίκους εἶα 

γαι καὶ τὰς σφοδροτάτας; καὶ πῶς, ὦ “Σώχρατες; 

-- ἴσως φαῖεν ἂν ---- αἵ γ ̓ ἐμποδίσματά τὸ μυρία ἡμῖν 
ἔχουσι, τὰς ψυχάς, ἐν αἷς οἰκοῦμεν ) ταράττουσαι 
διὰ μανικὰς ἡδονάς, καὶ γίγνεσϑαΐ τε ἡμᾶς τὴν 
ἀρχὴν οὐκ ἐῶσι, τά τε γιγνόμενα ἡμῶν τέκνα, ὥςτο-- 
πολὺ δι᾽ ἀμέλειαν λήϑην ἐμποιοῦσαι, παντάπασι 
διαφϑείρουσιν' ἄλλας δὲ ἡδονάς, ἀληϑεῖς καὶ κα- 

ϑαράς, ἃς εἶπες σχεδὸν, οἰκείας ἡμῖν νόμιζε, καὶ 
πρὸς ταύταις τὸς μεϑ᾿ ὑγιείας καὶ τοῦ σωφρονεῖν, 
καὶ δὴ καὶ ξυμπάσης ἀρετῆς ὅπύσαι, καϑάπερ ϑεοῦ 
ὁπαδοὶ γιγνόμεναι, αὐτῇ ξυνακολυνϑοῦσι πάντη, 
ταὗτας μίγνυ, τὰς δ᾽ ἀεὶ μετ΄ ἀφροσύνης καὶ τῆς 
ἄλλης κακίας ἑπομένας πολλή πον ἀλογία τῷ νῷ 
μιγνύναι τὸν βουλόμενον, ὅτικαλλίστην ἰδόντα καὶ 
ἀστασιαστοτάτην μίξιν καὶ κρᾶσιν, μαϑεῖν ἐν ταὐ- 
τῇ πειρᾶσϑαι. τί πότε ἔν τε ἀνϑρώπῳ καὶ τῷ παντὶ 
σιέρυκεν ἀγαϑόν , καὶ τίνα ἰδέαν αὐτὴν εἶναἑ ποτε 
μαντευτξον. ἀρ᾽ οὐκ ἐμφρόνως ταῦτα καὶ ἑχόντως 
ἑαυτὸν τὸν νοῦν φήσομεν ὑπέρ τε ξαυτοῦ καὶ μνή- 
μης καὶ δόξης ὀρϑῆς ἀποκρίνγασϑαι τὰ νῦν ῥηϑέντα; 

ΠΡΩ. Παντάπασι μὲν οὖν. Σ.Ω. ᾿4λλὰ μὴν καὶ τόδε 
γε ἀναγκαῖον, καὶ οὐκ ἄλλως ἄν ποτε γένοιτο οὐδ᾽ 
ὧν ἕν. ΠΡΏ. Τὸ ποῖον; .Σ.2. ᾧ μὴ μέξομεν ἀλή- 
ϑειανγ οὐκ ἂν ποτε τοῦτο ἀληϑῶς γίγνοιτο, οὐδ᾽ 
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ἂν γενόμενον εἴη. ΠΡΩ. Πῶς γὰρ ἂν; ΣΏ. Οὐδα- 
μῶς. ἀλλ᾽ εἴ τινος ἔτι προςδεῖ τῇ ξυγκράσει ταύτῃ, 

λέγετε σὺ καὶ Φίληβος " ἐμοὶ μὲν γάρ, καϑαπερεὶ κό- 
σμος τις ἀσώματος ἄρξων καλῶς ἐμψύχου σώματος, 
ὁ νῦν λόγος ἀπειργάσϑαι φαίνεται. ΠΡΩ. Καὶ ἐμοὶ 
τοίνυν, ὦ Σώκρατες, οὕτω λέγε δεδόχϑαι. ΧΙ. 
ΣΩ. 41ρ᾽ οὖν, ἐπὶ μὲν τοῖς τοῦ ἀγαϑοῦ νῦν ἤδη προ- 
ϑύροις καὶ τῆς οἰκήσεως ἐφεστάναι τῆς τοῦ τοιοὺ- 
του λέγοντες, ἴσως ὀρϑὸν ἂν τινὰ τρόπον φαϊΐμεν; 
ΠΡ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ. Σ.. Τί δῆτα ἐν τῇ ξυμ- 
μίξει τιμιώτατον ἅμα καὶ μάλιστ᾽ αἴτιον εἶναι δό- 
ξειεν ἂν ἡμῖν τοῦ πᾶσι γεγονέναι προςφιλῆ τὴν τοι-- 
αὐτὴν διάϑεσιν ; τοῦτο γὰρ ἰδόντες, μετὰ τοῦτ᾽ 
ἐπισκεψώμεϑα, εἰϑ᾽ ἡδονῇ εἴτε νῷ προςφυέστερον 
καὶ οἰκειότερον ἐν τῷ παντὶ ξυνέστηκεν. ΠΡ. Ὀρ- 
ϑῶς" τοῦτο γὰρ εἰς τὴν κρίσιν ἡμῖν ἐστὶ ξυμφορώ- 
τατον. Σ.Ω. Καὶ μὴν ξυμπάσης γε μίξεως οὐ χαλε-- 

πὸν ἰδεῖν τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν ἢ παντὸς ἀξία γίγνε- 
ται ἡτισοῦν ἢ τοπαράπαν οὐδενός. ΠΡ. Πῶς λέ- 
γεις; ΣΏ. Οὐδείς πω τοῦτο ἀνθρώπων ἀγνοεῖ. 
ΠΡ. Τὸ ποῖον; ΣΏ. Ὅτι μέτρον καὶ τῆς ξυμ- 
μέτρου φύσεως μὴ τυχοῦσα ἡτισοῦν καὶ ὁπωσοῦν 
ξύγκρασις πᾶσα, ἐξ ἀνάγκης ἀπόλλυσι τά τε κεραν- 
ψύμενα καὶ πρώτην ἑαυτήν. οὐδὲ γὰρ κρᾶσις, ἀλλά 
τις ἄκρατος ξυμπεφορημένη ἀληϑῶς ἢ τοιαύτη γί- 
γνειαν ἑκάστοτε ὄντως τοὶς κεκτημένοις ξυμφορά. 
ΠΡ. ᾿Δληϑέστατα. Σ.Ώ. Νῦν δὴ καταπέφευγεν 
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ἡμᾶς ἡ τἀγαϑοῦ δύναμις εἰς τὴν τοῦ καλοῦ φύσι». 
μετριότης γὰρ καὶ ξυμμετρία, κάλλος δήπου καὶ 

ἀρετὴ πανταχοῦ ξυμβαΐνεν γίγνεσϑαι. ΠΡ. Πάνυ 
μὲν οὖν. ΣΩ. Καὶ μὴν ἀλήϑειάν γε ἔφαμεν αὑτοῖς 
ἐν τῇ κράσει μεμίχϑαι. ΠΡΙ. Πάνυγε. Σ.Ω. Οὖκ-- 
οὖν εἰ μὴ μιᾷ δυνάμεθα ἰδέᾳ τὸ ἀγαϑὸν ϑηρεῦσαι, 
ξὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ ξυμμετρίᾳ καὶ ἀλη- 
ϑείῳ, λέγωμεν ὦ ὡς τοῦτο οἷον ἕν ὀρϑότατ ἂν αἰτιασαΐ- 
μεϑ' ἂν τῶν ἐν τῇ ξυμμίξει, καὶ διὰ τοῦτο, ὡς ἀγα- 

ϑὸν ὄν, τοιαύ,ην αὐτὴν γεγονέναι. ΠΡ. Ὅρϑ9ό- 
ζατα μὲν οὖν. ΧΙ. ΣΏ. Ἤδη τοίνυν, ὦ Πρώ- 
ταρχε, ἱκανὸς ἡμῖν γένοιτ᾽ ἂν δοτισοῦν κριτὴς ἡδο-- 
νἧῆς τε πέρι καὶ φρονήσεως, ὅπότερον αὐτοῖν τοῦ 
ἀρίστου ξυγγενέστερόν τε καὶ τιμιώτερον ἐν ἀνϑρὼώ- 
σοῖς τέ ἐστι καὶ ϑεοῖς. ΠΡ. Δῆλον μέν" ὅμως 
δ᾽ αὖ τῷ λόγῳ ἐπεξιλϑεῖν βέλτιον. ΣΩ. Καϑ' ἕν 
ἕκαστον τοίνυν τῶν τριῶν πρὸς τὴν ἡδονὴν καὶ τὸν 
νοῦν κρίνωμεν" δεῖ γὰρ ἰδεῖν, ποτέρῳ μᾶλλον ξυγ-- 
γενὲς ἕκαστον αὐτῶν ἀπονεμοῦμεν. ΠΡ. Κάλλους 
καὶ ἀληϑείας καὶ μετριότητος πέρι λέγεις; ΣΏ. 
Ἰγαί. πρῶτον δὲ γε ἀληϑείας λαβοῦ, ὦ Πρώταρχε, 
καὶ λαβόμενος, βλέψας εἰς τρία, νοῦν καὶ ἀλή- 
ϑείαν καὶ ἡδονήν, πολὺν ἐπισχὼν χρόνον, ἀπό- 
κριναν σαυτῷ, πότερον ἡδονὴ ξυγγενέστερον, ἢ 
γοῦς, ἀληϑείᾳ. ΠΡΩ. Τί δὲ χρόνου δεῖ; πολὺ 
γάρ, οἶμαι, διαφέρετον. ἡδονὴ μὲν γὰρ ἁπάν- 
τῶν ἀλαζονέστατον" ὡς δὲ λόγος, καὶ ἐν ταῖς ἣδο- 
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γοὶς τοῖς πεοὶ τὰ ἀφροδίσια, αἵ δὴ μέγισται δο» 

κοῖσιν εἶναι, καὶ τὸ ἐπιορκεῖν ξυγγνώμην εἴληφξ 
πορὰ ϑεῶν,) ὡς, καϑάπερ παΐδων, τῶν ἡδονῶν 
γοῦν οὐδὲ τὸν ὀλίγιστον κεκτημένων" γοῦς δὲ ἤτον 

ταυτὸν καὶ ἀλήϑεια ἐστίν, ἢ πάντων ὅμοιότατόν τε 
καὶ ἀληϑέστατον. ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μετὰ τοῦτο τὴν 
μετριότητα ὡς οὕτως σκέψαι, πότερον ἡδονὴ φρονή- 
θεως, ἢ φρόνησις ἡδονῆς πλείω κέκτηται; ΠΡ. Εὔ- 
σκεπτόν γε καὶ ταύτην σκέψιν προβέβληκας.. οἶμαι 
γάρ, ἡδονῆς μὲν καὶ περιχαρεΐας οὐδὲν τῶν ὄντων πε- 
φυκὸς ἀμετρότερον εὑρεῖν ἄν τινα, γοῦ δὲ καὶ ἐπι- 
στήμης ἐμμετρότερον οὐδ᾽ ἂν ἕν ποτε. ΣΩ. Καλῶς 
εἴρηκας" ὅμως δ᾽ ἔτι λέγε τὸ τρίτον" νοῦς ἡμῖν καἀλ- 
λους μετείληφε πλεῖον ἢ τὸ τῆς ἡδονῆς γένος, ὥςτε 
εἶναν καλλίω γοῦν ἡδονῆς, ἢ τοὐναντίον; ΠΡΩ.Ἄρ᾽ 
οὖν φρόνησιν μὲν καὶ νοῦν, ὦ Σώκρατες, οὐδεὶς πώ- 
ποτε, οὔὐϑ᾽ ὕπαρ οὔτ᾽ ὄναρ, αἰσχρὸν οὔτε εἶδεν οὔτε 
ἐπενόησεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς οὔτε γιγνόμενον, οὔτε 
ὄντα, οὔτε ἐσόμενον. Σ... Ὀρϑῶς. ΠΡΩ “Πδονὰς δὲ 
γὲ που, καὶ ταὗτας σχεδὸν τὰς μεγίστας, ὅταν ἴδωμεν 

ἡδόμενον ὄντινοῦν, ἢ τὸ γελοῖον ἐπ᾿ αὐταῖς ἢ τὸ πάν- 
τῶν αἴσχιστον ἑπόμενον δρῶντες, αὐτοὶ τε αἰσχυνό- 
μεϑα καὶ ἀφανίζοντες κρύπτομεν δτιμάλιστα, νυκτὶ 

πάντα τὰ τοιαῦτα διδόντες, ὡς φῶς οὐ δέον δρᾷν 
αὐτά. Ζ.Ω. Πάντη δὴ φήσεις, ὦ ὦ Πρώταρχε, ὗ ὑπό τε 
ὰ ἀγγέλων, πέμπων καὶ παροῦσι φράζων, ὡς ἡδονὴ κτῆς 
μα οὐκ ἔστι πρῶτον οὐδ᾽. ἀὖ δεύτερον, ἀλλὰ πρῶτον 

Ῥχατ. ΟΣ. ἴον. 111. : Ῥ 
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μὲν πη περὶ μέτρον καὶ τὸ μέτριον καὶ καίριον, καὶ 
πάντα ὁπόσα τοιαῦτα χρὴ νομέζειν τὴν ἀΐδιον ἡρῆ- 
σϑαν ϑ αν ΠΡ. Φαίνεταυ οὖν ἐκ τῶν γῦν λεγομέ- 
γων. Σ.Ώ. Δεύτερον μὴν περὶ τὸ. ξύμμετρον καὶ κα- 
λὸν καὶ τὸ τέλεον καὶ ἱκανὸν καὶ πάνϑ'᾽ ὅπόσα τῆς 

γενεᾶς ταύτης αὖ ἐστιν. ΠΡΩ Ἔοικε γοῦν. Σ.. Τὸ 
τοίνυν τρίτον, ὡς ἡ ἐμὴ μαντεία; γοῦν καὶ φρόνησιν 
τιϑεὶς οὐκ ἂν μέ ἕγα τι τῆς ἀληϑείας παρεξέλϑοις. 
ΠΡΩ. Ἴσως. ΣΙ. Ὧρ᾽ οὖν οὐ τέταρτα, ἃ τῆς ψυ- 
χῆς ἔϑεμεν αὐτῆς, ἐπιστήμας τε καὶ τέχνας καὶ δόξας 

ὀρϑὲς λεχϑείσας » ταῦτ᾽ εἶναι τὰ πρὸς τοὶς τρισὶ τὲ" 

ταρταΣ εἴπερ τοῦ ἀγαϑοῦ γὲ ἐστι μᾶλλον ἢ τῆς ἠδο- 
γῆς ξυγγενῆ. ΠΡΩ, Τάχ᾽ ἄν. Σ.Ώ. Πέμπτας τοίνυν, 
ἃς ἡδονὰς ἔϑεμεν, ἀλύπους ὁριοάμενοι, καϑαρὰς 
ἑπογομάσαντες τῆς ψιχῆς αὐτῆς ἐπιστήμας, ταῖς δὲ 
αἰσθήσεσιν ἑπομένας. ΠΡΩ. Ἴσως. ΣΩ «Ἕκτῃ δ᾽ ἐν 
γενεᾷ ,) φησὶν Ὀρφιύς, “παταπαύσατε κόσμον ἀοιδῆς. 
ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ ὃ ἡμέτερος λόγος ἐν ἕκτῃ κατίι- 
πεπαυμένος εἶναι λρέσει" τὸ δὴ μετὰ ταῦϑ'᾽ ἡμῖν οὐ- 
δὲν λοιπόν, πλὴν ὥςπερ κεφαλὴν ἀποδοῦναι τοῖς εἰ- 
θημένοις. ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρή- ΧΕΙ. ΣΙ. 1ϑι δή, 
τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι τὸν αὐτὸν διαμαρτυράμενοι λό" 
γον» ἐπεξέλϑωμεν. ΠΡΩ. Ποῖον δή; ΖΣ,.Ώ. Φίληβος 
τἀγαϑὸν ἐτίϑετο ἡμῖν ἡδονὴν εἶναι πᾶσαν καὶ πατ- 
τελὴ. ΠέΏ. τὸ πρόξρης ὦ «Σώκρατες, ὡς ξοικας,; ἔἕλεω 

γες ἀρτίως τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπαναλαβεὶν δεῖν λόγον. ἜΣ, 

Ναί' τὸ δέ γε μετὰ τοῦτο ἀκούωμεν, ἐγὼ γὰρ δὴ 
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κατιδών, ἅπερ νυνὶ διελήλυϑα; καὶ δυοχεράνας τὸν 
Φιλήβου λόγον οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλάκις 
μυρίων, εἶπον, ὡς ἡδονῆς γε νοῦς εἴη ἂν μακρῷ βέλ- 
«ἰον τὸ καὶ ἄμεινον τῷ τῶν ἀνϑρώπων βίῳ. ΠΩ. 
5 ᾿ : Ἣν ταῦτα. ΣΩ. ὝὙποπτεύων δὲ γε καὶ ἄλλα εἶναν 
πολλά, εἶπον, ὡς εἰ φανείη τὸ τούτοιν ἀμφοῖν βεέλ- 

οὐ - , - ς ᾿ 
τιον, ὑπὲρ τῶν δευτερείων νῷ πρὸς ἡδονὴν ξυνδεοι-- 

ε ᾿ Υ ᾿ “ 

μαχοίμην, ἡδονὴ δὲ καὶ δευτερείων στερήσοιτο. ΠΩ. 
Εἶπες γὰρ οὖν. ΣΩΏ. Καὶ μετὰ ταῦτά γε πάντων ἵκα- 
ψώτατα τούτοιν οὐδέτερον ἱκανὸν ἐφάνη. ΠΡΩ.λη- 
ϑέστατα. ΣΏ. Οὐκοῦν παντάπασιν ἔν τούτῳ τῷ λό- 
γῳ καὶ νοῦς ἀπήλλακτο καὶ ἡδονὴ, μήτοι τἀγαϑόν 
γε αὐτὸ μηδ᾽ ἕτερον αὐτοῖν εἶναν στερομένων αὐταρ- 
κείας, καὶ τῆς τοῦ ἱκανοῦ καὶ τελείου δ υγάμεως. ΠΩ. 
Ὀρϑότατα. Σ. Φανέντος δὲ 78 ἄλλου τρίτου κρείτ- 
τόνος τούτοιν ἑκατέρου, μυρίῳ ᾿ αὖ νοῦς ἡδονῆς 
οἰκειότερον καὶ προςφυέστερον πέφανται γῦν τῇ τοῦ 
γικῶντος ἰδέχν. ΠΡΏ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. Οὐκοῦν 
πέμπτον, κατὰ τὴν κρίσιν, ἣν νῦν ὃ λόγος ἀπεφή- 
γατο, γίγνοιτ᾽ ἂν ἢ τῆς ἡδονῆς δύναμις; ΠΡΩ Ἔοικε. 
ΣΙ. Πρῶτον δέ 7ε οὐκ ἂν οἵ πάντες βόες τε καὶ ἵπο 
σον καὶ τἄλλα ξύμπαντα ϑηρία φῶσἑ τῳ τὸ χαίρειν 

διώχειν; οἷς πιστεύοντες; ὥςπερ μάντεις ὕρνισιν, οἵ 
πολλοὶ πρίνουσι τὸς ἡδονες εἰς τὸ ζῆν ἡ ἡμῖν εὖ πκρα- 
τίστας εἶναι γ) καὶ τοὺς ϑηρίων ἐ ἐρώτας, οἴονται πυ-- 
ρίους εἶγαι μάρτυρας μᾶλλον, ἢ τοὺς τῶν ἐν “Μούση 

φιλοσόρῳ μεμαντευμένων ἑκάστοτε λόγων. ΠΡΏ. 
Ρ2 



2.3 ΡΙΑΤΟΝΙΘ ΡΗΓΙΕΒΌΒ. «. 

᾿ἡληϑέστατα, ὦ Σώκρατες, εἰρῆσϑαΐ σοι νῦν ἤδη φα- 
μὲν ἅπαντες. ΣήΣ, Οὐκοῦν καὶ ἀφίετὲ με; ΠΡΩ. 

Σμικρὸν ἔτι λουπόν, ὦ Σώκρατες" οὐ γὰρ δήπου σὺ 

γε ἀπαρεῖς πρότερος ἡμῶν" ὑπομνήσω δὲ σε τὰ λει- 
πόμενγα. 
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ΜΕΝΩΝ 
ΠΕ γ᾽ Ὰ ΙΕ ΒΕ ὩΣ 

ΠΕΙΡΑΣΤΙΚΟΣ, 

τὰ ΤΟΥ ΔΙΔΑΟΓΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠᾺ 

ΜΈΝΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΙΣ ΜΕΝΩΝΟΣ, 

ΑΚΥ͂ΤΟΣ. 
3 

- ΕΥ ξ 
ΧΕΙΣ μον εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἄρα διδακτὸν ἢ 
ἀρετὴ, ἢ οὐ διδαχτὸν ἀλλ᾽ ἀσκητόν, ἢ οὔτε ἄσκη- 
τὸν οὔτε μαϑηιόν, ἀλλὰ φύσεν παραγίγνεται τοῖς 
ἀνϑῳωώποις, ἢ, ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ; ΣΏ. “2 Ἰένων, 

προτοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι σαν ἐν τοῖς Ἕλλησι, 

καὶ ἐϑαυμάζοντο ἑ ἐφ᾽ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ, γῦν δέ, 

ὡς "ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ σοφίᾳ" καὶ οὐχ ἥκιστα: οὗ τοῦ 
σοῦ ἑταίρου ᾿Δριστίππου πολῖται, τοῦ “Ἰαρισσαίου: 
τούτου δὲ ὑμῖν αἴτιός ἐστι Τορχίας. ἀφικόμενος γιὰρ 
εἰς τὴν πόλιν, ἐραστὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴληφεν ᾿Δλευαδῶν 
ἀξ. τοὺς πρώτους, ὧν ὃ σὸς ἐραστὴς ἔστιν ᾿Δρίστιπ- 



“80 ῬΙΑΤΟΝΙΒΘ διο ρι7ι: αι 
πος καὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ 
ΕΥ ε -ἢᾧ» " 5 ᾿ ᾿ 

ἔϑος ὑμᾶς εἴϑικεν, ἀφόβως τὲ καὶ μεγαλοτιρεπῶς 
ἀποκρίνεσϑαι, ἐάν τίς τι ἔρηταν, ὥςπερ εἰκὸς τοὺς 
εἰδότας, ἅτε καὶ αὐτὸς παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾷν τῶν 
“Ιλλήνων τῷ βουλομένῳ ὃ τι ἂν τις βούληται, καὶ 

ἢ δ ; 2 οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκρινόμενος. ἐνθάδε δέ, ὦ φίλε [4ὲ- 
νὼ», τὸ ἐναντίον περιέστηκεν" ὥςπερ αὐχμός τις τῆς 
σοφίας γέγονε, καὶ κιψδυνεύει ἐκ τῶνδε τῶν τόπων 

ὴ" τ υσαον στα 9 ςε ᾿ 3 .- : 9 'λ Η 
παρ᾿ ὑμᾶς οἴχεσϑαν ἡ σοφία. εἰ γοῦν τινα ξϑ λεὺς 

ε' 2» » 2 ἣ 3 ᾿ Ὁ 5 ! 
οὕτως ἕρεσϑαι τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅςτις οὐ γελάσε- 
ται, καὶ ἐρεῖ, 2 ξένε, κενδυνεύω σοι δοκεῖν μακάριός 
τις εἶναι, ἀρετὴν γοῦν, εἴτε διδακτὸν εἴ ὃ᾽ ὅτῳ τρόπῳ 
παραγίγνεται, εἰδέναν" ἐγὼ δὲ τοσούτου δέω, εἴτε δυ- 
δακτόν, εἴτε μὴ διδακτόν, εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτὸ ὅ τι 
ποτ᾽ ἐστὲ τοπαράπαν ἀρετὴ, τυγχάνω εἰδώς. »}1. Ἐγὼ 
οὖν καὶ αὐτός, ὦ Ππένων, οὕτως ἔχω" ξυμπένομαι 

τοῖς πολίταις τούτου τοῦ πράγματος καὶ ἐμαυτὸν 
3 3 5 - 

καταμέμφομαι»γ ὡς οὐκ εἰδὼς περὶ ἀρετῆς τοπαρά- 

παν. ὃ δὲ μὴ οἶδα τέ ἔστι, πῶς ἄν, ὅποϊόν γὲ τι, εἰ- 
δεί εέην; ἢ δοκεῖ σοι οἷόν τὲ δἶναι, ὅςτις ]Πένωνα μὴ 7ι- 
γνώσκεν τοπαράπαν ὅςτις ἐστέ, τοῦτο εἰδέναν, εἴτε 
καλὸς εἴτε πλούσιος εἴτε καὶ γενναῖός ἐστίν, εἴτε καὶ 

Ψ ’ “ΨἮ χ 5 ΄ 

τἀναντία τούτων; δοκεῖ σοι οἷόν τ᾽ εἶναι; ΠΕ. Οὐκ 
4 “" - 3 

ἔμοιγε. ἀλλὰ σὺ, ὦ Σώκρατες, ἀληϑῶς οὐδ᾽, ὃ τι 
Φ 3 “5 ΒῚ 4 ω- ᾿ - . }» 

ἀρετή ἔστιν οἰσϑα; ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἰκαδε 
ἀπαγγέλωμεν; ΣΙ. ἸΠὴ μόνον γε, ὦ ἑταῖρε, ἀλλὰ 

τ Φῳ 395.) 27 » ν 3 φ 2 ᾿ .- 

καὶ ὅτι οὐδ᾽ ἄλλῳ πω ἐνέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, 
"Ἢ 3 ΕΥ̓ ΜΕΝ. Τίδέ; Τοργίᾳ οὐκ ἐνέτυχες, ὅτε ἐνθάδε ἦν; 



ςι α. [ Ρ. 2, δε ἌἍΤΠΥ Ν 0. 
2.1 

5. "Πγωγε. ΜΖΏΈΝ. Εἴτα οὐκ ἐδόκει σοι εἰδέναι; 
3 ΄ τ κ { κ ’ « 3 ΝΣ 

ΣΟ... Οὐ παᾶνὺυ εἰμι μνήμων, ὦ ἥενων, ὠςτε οὐκὶ ἔχω 

εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, πῶς μοι τότε ἔδοξεν, ἀλλ᾽ ἴσως 

ἐκεῖνός τε οἷδε καὶ σὺ, ἃ ἐκεῖνος ἔλεγεν. ἀνάμνησον 

οὖν μὲ πῶς ἔλεγεν" εἰ δὲ μὴ βούλει, αὐτὸς εἰπὲ. δοκεῖ, 
γὰρ δήπου σοΐ, ἅπερ ἐκείνῳ. ΜΕΝ. Ἔμοιγε. ΣΩ. 
᾿Εκεῖνον μὲν τοίνυν ἐῶμεν, ἐπειδὴ καὶ ἄπεστι" σὺ δὲ 

ΚῚ Ὁ ’ Ἁ ᾿ - 

αὐτός, ὦ, πρὸς ϑιῶν, Ιπένων,, εἰ φῇς ἀρετὴν εἶναι; 
εἰπὸν καὶ μὴ φϑονήσῃς, ἅνα εὐτυχέστατον, ψεῦσμα 
ἐψευσμένος ὠ, ἂν φανῇς σὺ μὲν εἰδῶς καὶ Τοργίας,. 

ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μηδενὶ πώποτε εἰδότι ἐντετυχηκέναι. 
111. ΜΕΝ. ᾿Α4λλ᾽ οὐ χαλεπόν, ὦ Σώκρατες, εἰπεῖν. 
πρῶτον μέν, εἰ βούλει, ἀνδρὸς ἀρετὴν, δέδιον, ὅτι 
αὕτη ἐστὶν ἀνδρὸς ἀρετὴ, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως 
πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, 

τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσϑαιυ, μη- 
δὲν τοιοῦτον παϑεῖν. εἰ δὲ βούλει, γυναικὸς ἀρετὴν 

ΕῚ Γ : ῳ φ) -- ΚΒ τῷ 4 5 ἂν “ 2 

οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἵ- 
κϑὺν, σὠζουσαν τε τὰ ἔνδον, καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ 
5 Ι ν. 37 5 ἅ ῖ 9 Α ᾿ Π] λῚ ἀνδρός. καὶ ἄλλη ἐστὶ παιδὸς ἀρετὴ καὶ ϑηλείας καὶ 
2; 5) ς ᾿ ἢ 3 3 « Π 9 , 
ἄῤῥενος καὶ πρεοβυτέρου ἀνδρός, εἰ μὲν βούλει, ἐλευ» 

ϑέρου, εἰ δὲ βούλει, δούλου" καὶ ἄλλαν πάμπολλαι 
εἴ -τὭ ρου ἀρεταί εἰσιν" ὥςτε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι, ὅ 

᾽ ᾿ ν « ο-Ὁ ν᾿ ΓῸῚ ε 

τὸ ἐστί. καϑ' ξἑκάστην γὰρ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλι- 
κιὼν πρὸς ἕκαστον ἔργον Ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετὴ ἔστι- 
ἘΠ Ξ- 3’ « " ὡσαύτως δέ, οἶμαι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἢ κακία. ΣΩ. 
: - ᾿ 9 Ε.) ω “- 
ἸΠολλῇ γὲ τινι εὐτυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσθαι, ὦ Μένων, 

1] ῳ 5 ΔΑ 1," 3 ω- 

εὖ μίαν ζητῶν ἀρετὴν σμῆγός τι ἀγεύρηκα ἀρετῶν 



ΤῊ ῬΙΑΎΤΟΝΙ5 ΜῊ; κὲ Εἰ οὐδὰ 

παρά σοι κειμένων. ἀτάρ, ὦ πένων, κατὰ ταύτην τὴν 
εἰκόνα τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομένου μελέττης 
περὶ οὐσίας, ὅ. τι ποῖ᾽ ἐστί, πολλὰς καὶ παντοδαπ εὶς 
ἔλεγες αὐτὰς εἶναι; τί ἂν ἀπεκρίνω μοι, εἴ σὲ ἠρόμην, 
»»ὦρα τούτῳ φὴς πολλὰς καὶ ἡ παντοδαπὰς εἶνα: καὶ δια- 
φερούσας ἀλλήλων, τῷ μελίττας εἶναι ; ἢ τούτῳ μὲν 
οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ δέτῳ, οἷον», ἢ ἢ κάλλει, ἢ ἢ μδ' 
γέϑει, ἢ ἄλλῳ τῳ τῶν τοιούτων ; “ εὐστέ, τέ ἂν ἀπεκρῦ, 
γω οὕτως ἐρωτηϑείς: ΜῈΝ. Τοῦτ᾽ ἔγωγε, ὅτι οὐδὲν 
διαφέρουσιν, ἢ ἣ ἣ μελιτταί εἰσι» γ ἢ. ἑτέρα τῆς ἑτέρας. 

ΣΩ. Ἐὶ οὖν εἶπον μετὰ ταῦτα, ο»τοῦτο τοίνυν μοι αὖ- 

φὸ εἰπέ, ὦ Μένων, ᾧ οὐδὲν διαφέρουσι», ἀλλὰ ταὺυ- 
τόν εἶσον ἅπασαι, τί τοῦτο φὴς εἶναι» “εἶχες δή. που 
ἂν τί μοι εὐπεῖν; ΜΙ͂ΕΝ. Ἔγωγε. 1Υ̓͂. ΣΏ. Θὕτω 
δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν, κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντο- 
δαπαί εἰσιν, ἕν γὲ τὸ εἶδος ταυτὸν ἅπασαι ἔχουσι, 
δι᾽ ὃ εἰσὶν ἀρεταί, εἰς ὃ καλῶς που ἔχεν ἀποβλέψανε 
τὰ τὸν ἀποκρινούμεγον τῷ ἐρωτήσαντι, ἐκεῖνο δηλῶ- 
σαι, ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετὴ. ἢ οὐ μανϑάνεις, ὅ τι λέ- 
γω; ΜῈΝ. Δοκῶ γέ μοι μανϑάνειν, οὗ μέντοιυ ὡς 
βούλομαι γὲ πω κατέχω τὸ' ἐρωτώμενον. Σ.. 1Πό- 

τερον δὲ περὶ ἀρετῆς μόνον σοι οὕτω δοπεῖ, ὦ “Μέ- 
»ων, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναν, ἄλλη δὲ γυναικὸς καὶ 

τῶν ἄλλων, ἢ καὶ περὶ ὑγιείας καὶ περὲ μεχέϑους 
καὶ περὶ ἰσχύος ὡσαύτως; ἄλλη μὲν ἀνδρὸς δοκεῖ 
σοι εἶναι ὑγίεια;, ἄλλη δὲ γυναικός, ἢ ταυτὸν παν- 
τοχὴ εἶδός ἐστιν, ἐών περ ὑγίεια ἢ. ἐᾶν τὸ ἐν ἀνδρὶ 

δάν τε ἐμ ἄλλῳ διφοῦν ἡ; 11Π|.Ν. Ἢ αὐτὴ μου δοκεῖ 



ἐ 

᾿ Ρ..7ὅ. ἃ; Ὁ. 6. ἍΙ ΕΝΟ. “Ὁ 

ὑγίειά τὸ εἶναν καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. ΣΩ.Οὐκ- 
οὖν καὶ μέγεϑος καὶ ἰσχὺς ; ᾽ ἐάν περ ἰσχυρὰ χυγὴ ἢ, 
τῷ αὐτῷ εἴδει καὶ τῇ αὐτῇ Ἰσχύϊ ἰσχυρὰ ἔσται; τὸ 
γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο. “λέγω ̓  οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ 
ἰσχὺς εἶναν ἢ ἰσχὺς, ἐάν τϑ ἐν ἀνδρὲ ἢν ξᾶν τὸ ἔν γυ- 
ναικί. ἢ δοκεῖ τί σοι διαφέρειν γ ΜΙῈΝ. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. Ἢ δὲ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἀρετὴ. εἶναν διοίσει τυγ ἐάν 
τὸ ἕν παιδὶ ἡ ἢ ἔξάν τὲ ἔν πρεςβύτῃ, ἐῶν τε ἔν γυναικὶ 

ξάν τὸ ἐν ἀνδρί: ΜῈΝ. Ἔμοιγέ πὼς δοκεῖ, ο) Σώ- 
κρατες, τοῦτο οὐκέτι ὅμοιον εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. 
ΟΣ. Τὶ δὲ; οὐκ ἀνδρὸς μὲν ἀρετὴν ἔλεγες, πόλιν εὖ 
] 
Ι 
διοικεῖν, γυναικὸς δὲ, οἰκίαν; ΔΕΙ͂. Ἔγωγε. ΣΏ. 
Αρ᾽ οὖν οἱόν τε εὖ διοικεῖν ἢ. πόλιν ἢ οἰκίαν ἢ ἀλλο 
᾿ὅτιοῦν, μὴ σωφρόνως καὶ δικαίως διοικοῦντα; ΜΕΝ. 
Οὐ δῆτα. ΣΙ. Οὐκοῦν, ἂν περ δικαίως καὶ σωφρόνως 
᾿δϑιοικῶσι, δικαιοσύνῃ. καὶ σωφροσύνῃ διοικήσουσιν; 
ΜΕΝ. Ἀνάγκη. Σ.2. Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι 
δέονται, εἴπερ μέλλουσιν ἀγαϑοὶ εἶναι, κοὶ ἢ γυνὴ 

καὶ ὁ ἀνήρ, δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης. ΜῈΝ. 

Φαίνονται. ΣΩΏ. Τὶ δὲ; παῖς καὶ πρεςβύτης μῶν, 
ἀκόλαστοι ὄντες καὶ ἄδικοι, ἀγαϑοὶ ἄν ποτε χένοιν-- 
το; ΜΕΝ.Θὺ δῆτα. Σ.. ᾿Αλλὰ σώφρονες καὶ δί-- 
καιοι»; ΜῈΝ. Ναί. ΣΩ. Πάντες ἄρ᾽ ἄνϑρωποι τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ ἀγαϑοΐ εἰσι" τῶν αὐτῶν χὰρ τυχόντες 
᾿ἀγαϑοὶ γίγνοντον. ΜῈΝ. Ἔοικεν. ΣΏ,. Οὐκ ἂν δὴ 
που, εἴγε μὴ ἡ. αὐτὴ, ἀρετὴ ἣν αὐτῶν, τῷ αὐτῷ ἂν 
τρόπῳ ἀγαϑοὶ ἦοαν. ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. Ὗ. ΣΩ. 
᾿Ἐπειδὴ. τοίψυμ ἧ, αὐτὴ, ἀρετὴ πάντων ἐστί, πειρῶ 



δή ῬΤΙΆΤΟΝΙΒ «ἀἁ ο. ». γά, «. Ὁ, 
5 »ο“Ὕ 0) ο ΕΒ] : Υ͂ Ξ ῦ 

εὐπεῖν καὶ ἀναμνησθῆναι, τί αὐτό φησι Τοργίας εἶτ 

ναι, καὶ σὺ μετ᾽ ἐκείνου. ΠΠΕΝ. Τί ἄλλο Ὡς ἢ ὅρ- 
χειν οἷόν τ΄ εἶναι τῶν ἀνθρώπων; εὐπερ ἕν γέ τι Ἢ 
φεῖς κατὰ πάντων. ΖΣΏ.. ᾿Αλλὰ μὴν ζητῶ γε. ἀλλ᾽ 
τ ᾿ ἶ « 3 ΕῚ « Ἵ 

ἄρα καὶ παιδὸς ἀρετὴ ἡ αὐτὴ, ὦ Ἱπένων; καὶ δοὺ-: 

λου; ἄρχειν οἵῳ τε εἶναι τοῦ δεσπότου ; καὶ δοκεῖ σοι 
ἔτι ἂν δοῦλος εἶναν ὃ ἄρχων; 11ΕΝ. Οὐ πάνυ μον. 
δοκεῖ; ὦ Σώκρατες. ΣΩ. οὐ γὰρ εἰκός, ὦ , ἄριστε. | 

ἔτι γὰρ καὶ τόδε σκόπει" ἄρχειν φὴς οἷόν τ᾿ εἶναι. οὐ 
ποοςϑήσομεν αὐτόσε τὸ δικαίως, ἀδίκως δὲ μὴ; 
111 Ν. Οἶμαι ἔγωγε. ἡ γὰρ δικαιοσύνη, ὦ Σώκρατες, 
ἀρετὴ ἔστι. ΣΩ. Πότερον ἀρετὴ, ὦ Πϊένων, 3) ἀρετὴ ἡ 
τις; ΔΕΙ͂Ν. Πῶς τοῦτο λέγεις; Σ΄ Ως περὶ ἄλλου 

ὅτουοῦν. οἷον, εἰ βούλει, στρογγυλότητος πέρι εἴπ- 
ποιμ᾽ ἂν ἔγωγε, ὅτι σχήμάτι ἐστίν, οὐχ οὕτως ἁπλῶς; 
ὅτι σχῆμα. διὰ ταῦτα δὲ οὕτως ἂν εἴποιμι, ὅτι καὶ 
ἄλλα ἐστὶ σχήματα. ΜῈΝ. ᾿Ορϑῶς γε λέγων σὺ" 

’ Π 2 ᾿ Α 

ἐπεὶ καὶ ἐγὼ λέγω οὗ μόνον δικαιοσύνην, ἀλλὰ καὶ, 
ΕΣ ἐπ ΒῚ Γ Τ ’ " 3 ἄν τ ] 

ἄλλας εἰναι ἀρετάς. Σιλ. Τίνας ταὗτας, εἰπε οἵον. 

καὶ ἐγὼ σοι εἴποιμι ἂν καὶ ἄλλα σχήματα, εἴ γε κε- 
λεύοις, καὶ σὺ οὖν ἐμοὶ εἰπὲ ἄλλας ἀρετάς. ΜΕΝ. 

Ἥ ἀνδρία τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ. ἀρετὴ εἶναν, καὶ σω- 
φροσύνη, καὶ σοφία, καὶ μεγαλοπρέπεια, καὶ ἄλλαν 
πάμπολλαι. ΣΏ. Πάλιν, ὦ ἹΠπένων, ταυτὸν πεπόν-᾿ 
ϑαμεν. πολλὰς αὖ εὑρήκαμεν ἀρετάς, μίαν ζητοῦν- 
τες, ἄλλον τρόπον ἢ γῦν δή, τὴν δὲ μίαν, ἢ διὰ πάν", ̓

 

τῶν τοὗτων ἐστίν, οὐ δυνάμεϑα ἀνευρεῖν. ΥΙ ΜΕΝ. 
Οὐ γὰρ δύναμαϊΐ πω, ὦ Σώκρατες, ὡς σὺ ζητεῖς, μίαν 
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ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥςπερ ἕν τοῖς ἄλλοις, 
ΣΩ. Εἰκότως γε. ἀλλ᾽ ἐγὼ προϑυμήσομαι, ἐὰν οἷός 
τ᾿ ώ, ἡμᾶς προςβιβάσαι. μανϑάνεις γάρ που, ὅτι οὗ- 
ἡἀδῃν ἔχϑι περὶ παντός. εἴ τίς σε ἀνέροιτο τοῦτο, 0 γῦν 

δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τί ἔστι σχῆμα, ὠ Μένων; εἰ αὐτῷ 

εἶπες ὅτι ̓ στρογγυλότης, εἴ, σοι εἶπεν; ὁ ἅπερ ἐγώ, πό- 
τερον σχῆμα ἢ στρογγυλότης ἐστίν, ἢ σχῆμά τι, εἶἰ- 
πὲς δὴ που ἄν, ὅτι σχῆμά τ΄ ΜΕΝ. Πάνυ γε: 
,ΣΩ. Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, ὅτι καὶ ἀλλα ἐστὲ σχήματα; 
ΜΙΕΝ. Ἱναΐ. ΣΏ. Καὶ εἴ γε προσανηρώτα σε, ὁποῖα, 

ἔλεγες ἄν; ΜΕΝ. Ἔγωγε. ΣΏ. Καὶ αὖ εἰ περὶ χρώ- 

ματος ὡσαύτως ἀνήρετο, ὅ τι ἐστί, καὶ εὐπόντος σου 

ὅτι τὸ λευκόν, μετὰ ταῦτα ὑπέλαβεν ὄ ἐρωτῶν, πό- 
τερον τὸ λευκὸν χρῶμά ἔστιν, ἢ χρῶμά τι, εἶπες ἂν, 
ὅτι χρῶμα ὁ ΨΆ διότι καὶ ἄλλα τυγχάνει ὄντα; Μ11:Ν. 

ἌἜγωγε. ΣΏ. Καὶ εἴ γὲ σὲ ἐκέλευε λέγειν ἄλλα χρώ- 
ματα, ἔλεγες ἂν ἄλλα, ἃ οὐδὲν ἧττον τυγχάνει ὄντα 
χρώματα τοῦ λευποῦ;. 1... ναί. ΣΩ. δὶ οὖν, ὥς- 
σπὲρ ἐγώ, μετήει τὸν λόγον, καὶ ἔλεγεν; ὅτι ἀεὶ εἰς 
πολλὰ ἀφικνούμεθϑα" ἀλλὰ μὴ μοι οὕτως, ἀλλ᾽ ἔπει- 
δὴ τὰ πολλὰ ταῦτα ἕνΐ τινι προσαγορεῦεις ὀνόματι, 
καὶ φὴς οὐδὲν αὐτῶν ὅ τι οὐ σχῆμα εἰναι, καὶ ταῦ- 
τα, ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις" ὅ τι ἐστὶ τοῦτο, ὃ οὐδὲν 
ἧττον κατέχεν τὸ στρογγύλον ἦ ἢ τὸ εὐθὺ, ἱ ὃ δὴ ὀνομά- 
ζεις σχῆμα, καὶ οὐδὲν μᾶλλον φὴς τὸ στρογγύλον 
πιῶ ς εἶναι, ἢ τὸ εὐϑύ; ἢ οὐχ οὕτω λέ ἐγεις ; ΜΗΝ. 

Ἔγωγε. ΣΙ. ρ᾽ οὖν, ὅταν οὕτω λέγῃς, τότε οὐδὲν 

μᾶλλον φὴς τὸ στρογγύλον εἶναν στρογγύλον, ἢ εὐθύ; 
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οὐδὲ τὸ εὐθὺ εὐϑὺ, ἢ στρογγύλον; ΜΕΝ. Οὐ δὴ- 
που, ὦ Σώκρατες. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴν σχῆμά γε οὐδὲν 
μᾶλλον φὴς εἶναι τὸ στρογγύλον τοῦ εὐθέος» οὐδὲ τὸ . 
ἕτερον τοῦ ἑτέρου. ΜΕΝ. Αληϑῆ λέγεις. γ1.. ΣΩ. 
Τί ποτε οὖν τοῦτο, οὗ τοῦτο" ὄνομά ἔστι τὸ σχῆμα, 

πειρῶ λέγειν. εἰ οὖν τῷ ἐρωτῶντι. οὕτως ἢ περὲ σχήν- 
ματος ἢ περὶ χρώματος εἶπες, ὅτε ἀλλ᾽ οὐδὲ μανϑά- 
γὼ) ἔγωγε ὅδ. τὸ βούλειγ ὦ ἄνθρωπε, οὐδὲ οἶδα ὅ΄ τὸ 
λέγεις, ἴσως ἂν ἐϑαύμασε, καὶ εἶπεν" οὐ μανϑ'άνεις 
ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ταυτόν; ἢ οὐδὲ ἐπὲ 
ξούτοις, ὦ Πένων, ἔχοις ἂν εἰπεῖν, εἴ τις ἐρωτῴη" τὸ ᾿ς 
ἔστιν ἐπὶ τῷ στρογγύλῳ καὶ εὐϑεῖ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλ-: 
λοις, ἃ Ἂ δὴ σχήματοι καλεῖς, ταυτὸν ἐπὺ πῶσι; πειρῶ , 

εὐπεῖν, ἵνα, καὶ γένηταί δοι μελέτη. πρὸς τὴν περὶ τῆς. 
ἀρετῆς ἀπόκρισιν. Ἵ1ΠΝ. ἹΠὴ, ἀλλὰ σὺ, ὦ Σώκρα- 
ξες, εἰπέ. Σ.Ώ. Βούλει σον χαρίσωμαι; ΜΙ Ν. πάνϑ 
γε. ΣΩ. ᾿Εϑελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεῖν περὶ τῆς, 
ἀρειῆς; ΜΕΝ. Ἔγωγε. ΣΏ. ΤΠροϑυμητέον τοίνυν" 
ἄξιον γάρ. ΜῈ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ,, Φέρε δή, 
πειρώμεϑά σοι εἰπεῖν, τί ἐστι σχῆμα. σκόπει οὖν, εἰ, 
τόδε ἀποδέχῃ αὐτὸ εἶναι. ἔστω γὰρ δὴ ἡμῖν τοῦτο τὸ 
σχῆμα, Ο' μόνον τῶν ὄντων τυγχάνει χρώματι ἀεὶ 
ἑπόμενον . ἱκανῶς σοὶ» ἢ ἄλλως πῶς ζητεῖς; ἐγὼ γὰρ. 

κἂν οὕτως. ἀγαπῴην, δι θὲ ἀρετὴν εἴποις. ΜΕΝΕΙ͂. 

᾿Αλλὰ τοῦτό γε εὔηϑες, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. πὼς Π 

γεις; ΤΠΕΝ. Ὅτι σχῆμά ποὺ ἐστι, κατὰ τὸν σὸν 

λόγον, ὃ. ἀεὶ χρόχ ἕπεται. Σ.Ώ. Εἶεν. ὙΠῚ. ΜΕΝ. ἡ 
Εἰ δὲ δὴ τὴν χρόαν τις μὴ φαίη εἰδέναι, ἀλλὰ ὥσαὐ. Ὁ 
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τως ἀποροῖ ὥςπερ περὶ τοῦ σχήματος, τί ἂν οἴει σοι 
᾿ἀποκεκρίσϑαι; ΣΙ. Ταληϑῆὴ ἔγωγε. καὶ εἰ μὲν γε 
τῶν σοφῶν τις εἴη καὶ ἐριστικῶν τε καὶ ἀγωνιστικῶν 

᾿ ὃ ἐρόμενος, εἴποιμ᾽ ἂν αὐτῷ " ὅτι ἐμοὶ μὲν εἴρηται, 

᾿ εὖ δὲ μὴ ὀρϑῶς λέγω, σὸν » ἔργον», λαμβάνειν λόγον καὺ 
ἐλέγχειν. εἰ δέ, ὥςπερ ἐγώ τε καὶ σὺ νυνὶ φίλου ὄν- 
12: βούλοιντο ἀλλήλοις διαλέγεσϑαι , δεὺ δὴ πρᾳότε- 

'"ρόν πως καὶ διαλεκτικώτερον ἀποκρίγεσϑαι. ἔστι δὲ 
ἴσως τὸ διαλεκτικώτερον, μὴ μόνον τὰἀληϑῆ ἀποχρί- 
γέσϑαι; ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐκείνων, ὧν ἂν προσομολογῇ εἰς 

᾿ δέναν ὃ ἐρωτώμενος. πειράσομαν δὴ καὶ ἐγώ σου οὕ-- 
τῶς εἰπεῖν. λέγε γάρ μου" τελευτὴν καλεῖς τι, τοιόν» 
, δὲ λέγων, οἷον πέρας καὶ ἔσχατον; πάντα ταῖτα ταυ- 
τὸν τι λέγω. ἴσως δ᾽ ἂν ἡμῖν Πρόδικος διαφέροιτο, 
ἀλλᾶ σὺ χε πὸν καλεῖς πεπεράνϑαι τι καὶ τετελευτη- 
κέναι; τὸ τοιοῦτον βούλομαι λέγειν, οὐδὲν ποικίλον. 
ΜΈΝ. ᾿Δλλὰ καλῶ, καὶ οἶμαι μανϑάνειν ὃ λέγεις. 
ΣΩ. Τὸ δ᾽ ἐπίπεδον καλεῖς τι, καὶ ἕτερον αὖ στερεόν, 

οἷον ταῦτα τὰ ἐν γεωμδτρίαις; ΠΠ1ῈἘΝ. Ἔγωχγε καλῶ. 

ΣΩ.Ἤδη τοίνυν ἂν μανϑάνοις βου ἐκ τούτων σχῆμα 
ὃ λέγω" κατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς ὃ 
τὸ στερεὸν περαΐνει; τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα" ὅπερ ἂν ξυλ- 

λαβὼν εἴποιμι ἀερῥουῖ! πέρας σχῆμα εἶναι. 1Χ. ΜΙῈ Υ͂. 

Τὺ δὲ χρῶμα τὶ λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. Ἰβριστὴς 
γ᾽ εἶ, ὦ πένων. ἀνδρὶ πρεςβύτῃ πράγματα προςτᾶτ- 
τεὺς, ἀποκρίνεσϑαι, αὐτὸς δὲ οὐκ ἐθέλεις ἀναμνή- 
σϑεὶς εἰπεῖν, ὅ᾽ τί ποτε λέγει Γοργίας ἀρετὴν εἶναί. 

Μ1ῈΝ. 4λ}᾽ ἐπειδὰν μοι σὺ τοῦτ᾽ εἴπης, ὦ Σώκρα- 
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τες, ἐρῶ σοι. ΣΙ. Κἂν κατακεκαλυμμένος τίς γνοίη, 
ὦ Μένων, διαλεγομένου σου, ὅτι καλὸς εἶ καὶ ἐρα- 

σταΐ σοι ἔτι εἰσί. ΤΕ. Τί δή; Σ. Ὅτι οὐδὲν 
ἄλλ᾽ ἢ ἐπιτάττεις ἐν τοῖς λόγοις, ὅπερ ποιοῦσιν οἵ | 

τρυφῶντες, ὅτε τυραννεύοντες, ἕως ἂν ἐν ὥρῃ ὦσι 
καὶ ἅμα ἐμοῦ, ἴσως κατέγνωκας » ὅτε εἰμὶ ἥττων τῶν ὦ 
καλῶν" χαφιοῦμαι οὖν σοῦ καὶ ἀποχρινοῦμαι. ἍΤΕΝ- 

Πάνυ μὲν οὖν χάρισαι. ΖΣ.Ώ. Βούλει οὖν συε κατὰ 
ΤὈργίαν ἀποκρίνωμαι, ἢ ἂν σὺ μάλιστα ἀκολουϑὴ: 
σαις; ἵΜἝῈΕΝ. Βούλομαι. πῶς γὰρ οὔ; ΣΙ. Οὐκοῦν 
λέγετε ἀποῤῥούς τινὰς τῶν ὄντων κατὰ Ἐμπεδοκλέο; 
ΜΕ... Σφόδρα γε. Σ.Ώ. Καὶ πόρους, εἰς οὺς καὶ 

δι᾿ ὧν αἵ ἀποῤῥοαὶ πορεύονται; Ἱ1ΕΝ. Πάνυ γεν. 
ΣΩ. Καὶ τῶν ἁποῤρῥοῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἑνέοις τῶν ὦ 

πόρων, τὰς δὲ ἐλάττους ἢ ἢ μείς ἴους εἶναι; ΜΈ. 
Ἔστι ταῦτα. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ ὄψιν καλεῖς τε; ΜΙ͂ΕΝ.. 
ἜἜγωγε. ΣΏ, Ἐκ τούτων δὴ ξύνες ὅ τι λέγω, ἔφη 
Πίνδαρος. ἔστι γὰρ χρόα ἀποῤῥδοὴ σχημάτων ὄψει" 
ξύμμετρος καὶ αἰσϑητός. ΜῈΝ. ριστά μοι δοκεῖς, 
[ἡ  ὠχρατει ταύτην τὴν ἀπόκρισιν ἑἐρηκέναι. ΣΙΩΣ 
Ἴσως γάρ σοι κατὰ τρε ἐπγ είρηται, καὶ ἅμα, οἷ- 

βίαι, ἐγγοεῖς ὅτι ἔχοις ἂν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ φωνή »» 
ὅ ἐστι, χαὶ δσμὴν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιούτων. 
ἍΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Τραγικὴ γάρ ἐστιν, ὦ, 
Μένων, ἢ ἀπόκρισις. ὥςτε ἀρέσκειν σοι μᾶλλον ἢ ἤ 

περὶ τοῦ σχήματος. ΜΕΝ. Ἔμοιγε: ΣΏ.᾽.41λλ᾽ οὐκ 
ἔστιν, ὦ παὶ ᾿Αἡλεξιδήμου, ὡς ἐγὼ ἐμαυτὸν. πείϑω, 

ἀλλ᾽ ἐκείνη βελτίων. οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ἂν σοὶ δόξαι, εὖ 

τες --- --- 5------ 
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μὴ , ὥςπερ χϑὲς ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναι πρὸ 
τῶν μυστηρίων, ἀλλ᾽ εἰ περιμεέναις τὲ καὶ μυηϑε βέης. 
ΔΙΕῚΝ. ᾿Αλλὰ ΠᾺΡ νη; ὦ Σώκρατες, εἴ μοῦ 
σιολλὰ τοιαῦτα λέγοις. Σ.2. ᾿Ἰλλὰ μὴν προϑυμίας 
γ8 οὐδὲν ἀπολείψω, καὶ σοῦ ἕνεκα καὶ ἐμαυτοῦ, λέ- 
γῶν τοτραῦτοα" ἀλλ᾽ ὅπως μὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι πολ- 
λὰ τοιαῦτα λέγειν. Χ, ᾿4λλ᾽ ἴϑι δὴ πειρῶ καὶ σὺ 
ἐμοὶ τὴν ὑπόσχεσιν ἀποδοῦναι, κατὰ ὅλου εἰπὼν ἀφε- 
τῆς πέρι, ὅ τι ἐστί, καὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ τοῦ 
ἑνός, ὅπερ φασὶ τοὺς ξυντρέβοντάς τι ἑκάστοτε οἱ 
σκώπτοντες, ἀλλὰ ἐάσας ὅλην καὶ ὑγιῆ εἰπέ, τί ἔστιν 
ἀρετή. τὰ δὲ γε παραδείγματα παρ᾽ ἐμοῦ εἴληφας. 
ΜῈ Ν. “οκεῖ τοίνυν μοι, ὦ Σώκρατες, ἀρετὴ εἶναι, 
καϑάπερ ὃ ποιητὴς λέγει, χαίρειν τε καλοῖοι καὶ δύ- 
γασϑαι. καὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω ἀρετὴν, ἐπεϑυμοῦντα 
τῶν καλῶν δυνατὸν εἶναι πορίζεσϑαι. ΣΩ. Ἄρα 

λέγεις τὸν τῶν καλῶν ἐπιϑυμοῦντα ἀγαϑῶν ἐπιϑυ- 
μητὴν εἶναι; ΒΕ. άλιστα 7ε. ΣΙ. ρα, ὡς ὄν- 

τῶν τινῶν, οἵ τῶν κακῶν ἐπιϑυμοῦσιν, ἑτέρων δέ, οἱ 
τῶν ἀγαθῶν; οὐ πάντες, ὦ ἄριστε, δοκοῦσί σοι τῶν 
ἀγαθῶν ἐπεϑυμεῖν; ΠΕ. Οὐκ ἔμοιγε. Σ.Ω. ̓ Αλλ 
τινὲς τῶν κακῶν; ΜΙΕῚΝ. ναί. Σ.Ώ. Οἰόμενον τὰ 
κακὰ ἀγαθὰ εἶναι, λέγεις, ἢ καὶ γιγνώσκοντες, ὅτι 
χακά ἔστιν, ὅμως ἐπιϑυμοῦσιν αὐτῶν; ΜῈΝ. ᾽1μ- 
φύτερο ἔμοιγε δοκεῖ. Σ.Ώ. Ἢ γὰρ δοκεῖ τὶς σοι, ὦ 
Ἀϊένων, γιγνώσκοιν τὰ κακὰ ὅτι κακά κου ἡ: ὅμως 

ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν; ΜΙΕΙΝ. Πάλιστιαο. ΣΩ. Τί ἐπι- 
ϑυμεῖν λέγεις; ἢ γεγέσϑαι αὑτῷ ΤΕ Ν. Γενέσθαι 
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«ἱ γὰρ ἄλλο; Ζῶ. Πότερον ἡγούμενος τὰ κακὰ 
Βλ, ὠφ'λεῖν ἐκεῖνον ᾧ ἂν γένηται, ἢ γιγνώσκοιν τὰ κατ΄ 

καὰ ὅτι βλάπτει, ᾧ ἂν παρῇ; ΜῈΝ. Εἰσὶ μὲν οἱ 
φγούμενοι τὼ κακὰ ὠφελεῖν, εἰσὶ δὲ καὶ οἱ γιγνώ-- 
σκοντες ὅτι βλάπτει. ΖΞ... Ἦ καὶ δοκοῦσί σοι γι- 
γνώσκειν τὰ κακὰ ὅτι κακά ἔστυν οἱ ἡγούμενοι τὰ 
κακὰ ὠφελεῖν; ΜῈΝ. Οὐ πάνυ μοι δοκεῖ τοῦτό γε. 
Σ. Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτοι μὲν οὐ τῶν κακῶν ἐπι- 
ϑυμοῦσιν, οἵ ἀγνοοῦντες αὐτά, ἀλλὰ ἐκείνων ἃ ζοντο 
ἀγαϑὰ εἶναι" ἔστι δὲ ταῦτά γεπκοακά" ὥςτε οἵ ἀγνοοῦν»- 
τες αὐτά, καὶ οἰόμενοι ἀγαϑὰ εἶναι, δηλονότι τῶν 
ἀγαϑῶν ἐπιϑυμοῦσιν" ἢ οὔ; ΠΠῈ.Ν. Κινδυνεύουσιν 
οὗτοί γε. 52. Τί δέ; οἱ τῶν καχῶν μὲν ἐπυϑυμοῦν- 
τες, ὡς φὴς σὺ, ἡγούμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐ ἐκδῦπ β 

ψον, ᾧ ἂν γίγνηται, γιγνώσκουσι δή που, ὅτι βλαβὴ 
θονται ὑπ᾽ αὐτῶν ; ΜΙΤΕΝ. ἀνάγκη. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τοὺς 

βλαπτομένους οὗτοι οὐκ οἴονται ἀϑλίους εἶναι καϑ- 
σον βλάπτονται; ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο ἀνάγκη. ΣΏς 

Τοὺς δὲ ἀϑλίους οὐ κακοδαΐμονας; ΠΕ. Οἶμαι 
ἔγωγε. ΣΏ.. Ἔστιν οὖν, ὅςτις βούλεται ἄ ϑλιος καὶ 
κακοδαΐμων εἶναι; 11Ὲ Ν΄ Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩΏ Οὐκ ἄρα βούλεται, ὦ μένων, τὰ κακὰ οὐδείς" 
εἴπερ μὴ βούλεται τοιοῦτος εἶναι. τί γὰρ ἀλλο ἐστὶν, 
ἄϑλιον εἶναι, ἢ ἐπιϑυμεῖν τῶν κακῶν καὶ κεᾶσϑαι; 

ΜΕΝ. Κινδυνεύεις ἀληϑῆὴ λέγειν, ὦ Σώκρατες, καὶ 

οὐδεὶς βούλεται τὰ κακά. ΧΙ. Σ. Οὐκοῦν νῦν δὴ 
ἔλεγες, ὅτι ἐστὶν ἡ ἀρετὴ βοὐύλεσθϑαΐ τε τἀγαϑὰ καὶ 
δύνασθαι; ΜῈΝ. Εἶπον γάρ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τοῦτον 
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τοῦ λεχϑόντος τὸ μὲν βούλεσθαι πᾶσιν ὕπηχει, καὶ 

ταύτῃ γε οὐδὲν ὃ ἕτερος τοῦ ἕτέρον βελτίων; ΔΙ͂ΠΙ. 
Φαΐνεται,. Σ.Ώ. .4λλὰ δῆλον, ὅτι, εἴπερ ἔστι βελτίων 
ἄλλος ἄλλου, κατὰ τὸ δύνασϑαν ὃν εἴη ἀμείνων. 

ἍΕΝ. Πάνυ γε. ΣΙ. Τοῦτ᾽ ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, 
κατὰ τὸν σὸν λόγον ἀρετὴ, δύναμις τοῦ πορίζεσθαι 
τὰγαϑά. ΜῈΝ. Παντάπασί μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρα- 
τες, οὕτως ἔχειν, ὡς σὺ νῦν ὑπολαμβάνεις. ΣΉ: Ἴδω- 
μεν δὴ καὶ τοῦτο εἰ ἄλη ϑὲς λέγεις. ἴσως γιὲ ἂν εὖ 
λέγοις. τὸ τἀγαϑὰ φὴς οἷόν τ᾽ εἶναι πορίζεσθαι ἄρε- 

τὴν εἰναι; ΕΝ. Ἔγωγε. ΣΏ. ᾿γαϑὰ δὲ καλεῖς 

“οὐχὲ, οἷον ὑγίειάν τε καὶ πλοῦτον καὶ χρυσίον λέγω 
καὶ ἀργύριον κτᾶσϑαι, καὶ τιμὲς ἐν πόλει καὶ ἀρ- 
χάς» μὴ ἀλλ᾽ ἄττα λέγεις τἀγαϑὰ ἢ τὰ τοιαῦτα; 
ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. ΖΣΏ. 
Εἶεν. χρυσίον δὲ δὴ καὶ ἀργύριον πορίζεσϑαι ἀρε-- 
τὴ ἔστιν, ὥς φησι Μένων, ὃ τοῦ μεγάλου βασιλέως 

πατρικὸς ξένος. πότερον προςτίϑης τι τούτῳ τῷ πό- 

θῳ, ὦ Πηένων, τὸ δικαίως καὶ δοίως,, ἢ) οὐδὲν σοι δια- 
φέρει, ἀλλά, κἂν ἀδίκως τις αὐτὰ πορίζηται, ὁμοίως 
σὺ αὐτὰ ἀρετὴν καλεῖς; ΜΕΝ. Οὐ δήπου, ὦ Σώ- 
πρατες, ἀλλὰ, κακίαν. ΣΏ. Πάντως δήπου δεῖ ἄρα, 
ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ πύοῳ δικαιοσύνην ἢ σωφροσὖ- 
»ην ἢ ὁσιότητα προσεῖναι, ἢ ἄλλο τι μόριον ἀρετῆς" 
εἰ δὲ μή, οὐκ ἔσταν ἀρετή, καΐτερ ἐκπορίζουσα τ'γα- 

ϑά. ΜΕΝ. Πῶς γὰρ ἄνευ τούτων ἀρετὴ γένοιτ᾽ ἄν; 
ΣΩ.. Τὸ δὲ μὴ ἐκπορίξειν χουσίον καὶ ἀργύριον, ὅταν 

μὴ δίκαιον ἢ μήτε αὐτῷ μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ 
ῬωΑΣ, ΟΡ. ἔομο 11], 9 
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ε -- αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπορία; ΜΈΝ. Ψαίΐνεται. ΣΏ. Οὐδὲν 
37 ᾽ “ο“΄ἣ ς [ ““ ῇ 3 “ Εἰ Ἐπ 

ἀρὰ μᾶλλον ὃ πόρος τῶν τοιούτων ἀγαϑῶν, ἢ ἡ ἀπο- 
ρα, ἀρ:τὴ ἂν εἴη, ἀλλὰν ὡς ἔοικεν, ὃ μὲν ἂν μετὼ 
δικαιοσύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσται, Ὁ δ᾽ ἂν ἄνευ πάν- 

-»-Ὗ᾿ ἰς Ὁ 2 Ὁ 

τῶν τῶν τοιούτων, κακία. 21Ε 1Ν. Δοκεῖ μοι ἀναγκαῖον 
- μ τ “ 

εἴναν ὡς λέγεις. ΧΙ. ΣΩ. Οὐκοῦν τούτων ἕκαστον 
ὀλίγον πρότερον μόριον ἀρετῆς ἔφαμεν εἶναι, τὴν δι- 
καιοσύγην καὶ σωφροσύνην καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; 
ΜΖΕ.Ν. Ἰναί. ΣΩ.. Εἶτα, ὦ Ἱμένων, παίζεις πρός μὲ; 
ΜῈΝ. Τί δή, ὦ “Σώκρατις; ΣΩ. Ὅτι ἐμοῦ ἄρτι 
δεηϑέντος σου μὴ καταγνύναν μηδὲ περματίζειν τὴν 
ἀρετὴν, καὶ δόντος παραδείγματα καϑ' ἃ δέοι ἀπο- 
κρίνεσθαι, τούτου μὲν ἠμέλησας, λέγεις δὲ μοι, ὅτε 
ἀρετὴ ἐστιν οἷόν τ᾽ εἶναι τἀγαϑὰ πορίζεσϑαι μετὼ δι- 
καιοσύνης, τοῦτο δὲ φὴς μόριον ἀρετῆς εἶναι. 21:1. 
᾿ἤγωγε. ΣΩ. Οὐκοῦν ξυμβαίνει, ἐξ ὧν σὺ ὅμολ ογεῖς, 
τὸ μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττειν ὅ τι ἂν πράττῃς, 
τοῦτο ἀρετὴν εἶναι; τὴν γὰρ δικαιοσύγη» μόριον φὴς 

ἀρειῆς εἶναι, καὶ ἕκαστα τούτων, ΠΕ ΝΥ. Τὶ οὖν δὴ 
τοῦτο λέγω; 2. Ὅτι ἐμοῦ δεηϑέντος ὅλην εἰπεῖν 
τὴν ἀρετὴν, αὐτὴν μὲν πολλοῦ δεῖ σ᾽ εἰπεῖν, ὅ τι ξ΄, 
πᾶσαν δὲ φὴς πρᾶξιν ἀρετὴν εἶναι, ἑώνπερ μετὰ μὸ- 

θίου ἀρετῆς πράττηται ; ὥςπερ εἰρηκὼς ὅ τι ἀρετὴ 
ἔστι τὸ ὅλον, καὶ ἤδη χρωδρμένου ἐμοῦ, καὶ ἐὰν σὺ. 

κατακερματίξῃς αὑτὴν κατὰ μόρια. δεῖ οὖν σοι πάλιν 

ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ὦ φίλε 

ἈΠένων, τί ἐστιν ἀρετή, εἰ μετὰ μορίου ἀρετῆς πᾶσα 
“ῳω 2 γὶ }» ν 3 ᾿ . 

πρᾶξις ἀρετὴ ἂν εἴη; τοῦτο γάρ ἔστι λέγειν, ὅταν 
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λε γῇ τις, ὅτι πᾶσα ἡ μετὰ δικαιοσύνης πρᾶξις ἀρετὴ 
ἔστιν" ἢ οὐ δοκεῖ σοι πάλιν δεῖσϑαν τῆς αὐτῆς ἐρὼ» 
τήσεως, ἀλλ᾽ οἴει τινὰ εἰδέναι μόριον ἀρετῆς ὅ τὸ 
ἐοτίν, αὐτὴν μὴ εἰδότα; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 
ΣΩ. Εἰ γὰρ καὶ μέμνησαι, ὅτ᾽ ἐγώ σοι ἄρτι ἄπεκρι- 
γάμην περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοι- 
αὐτὴν ἀπόκχρισιν, τὴν διὰ τῶν ἕτν ζητουμένων καὶ 
μήπω ὡμολογημένων ἐπιχειροῦσαν ἀποκρίνεσθαι: 
ἍΠΕΪΝ. Καὶ ὀρϑῶς γε ἀπεβάλλομεν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, μηδὲ σὺ, ἔτι ζητουμένης 
ἀρετῆς ὅλης ὃ τι ἐστί, οἴου διὰ τῶν ταύτης μορίων 
ἀποχρινόμενος δηλώσειν αὐτὴν ὁτῳοῦν, ἢ ἄλλο ὅτι- 
οὖν τούτῳ τῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγων, ἀλλὰ πάλιν τῆς 
αὐτῆς δεήσεσϑαι ἐρωτήσεως, τίνος ὄντος ἀρετῆς λέ- 
γεις ἃ λέγεις; ἢ , οὐδέν σοι δὐκῶ λέγειν; ΜΕῚΝ. Ἔμοι- 
γε δοκεῖς ὀρϑῶς λέγειν. ΧΠῚ, 2... ᾿““πόκριναι τοῖς: 
γυν πάλιν ἐξ ἀρχῆς, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι καὶ σὺ καὶ 
ὁ δταῖρός σου; ΜΕΝ. ὮΩ, Σώκρατες, ἤκουον μὲν 

ἔγωγε πρὶν καὶ Ξυγγενέσϑαι σοι, ὅτι σὺ οὐδὲν ἀλλο ἢ 
αὐτός τε ἀπορεῖς; καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν, 

καὶ γῦν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς, γοητεύεις μὲ καὶ φαρμίτ- 
τεις καὶ ἀτεχνῶς κατεπάδεις, ὥςτε μεστὸν ἀπορίας 
γεγονέναι" καὶ δοκεῖς μοι παντελῶς, εὖ δεῖ τι καὶ σκῶ- 
ψαι, ὁμοιότατος εἶναι τό τὸ εἶδος καὶ τἄλλα ταύτῃ 

τῇ πλατείᾳ νάρκῃ τῇ ϑαλαττίᾳχ" καὶ γὰρ αὕτη τὸν 
ἀεὶ πλησιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρκᾷν ποιεῖ. καὶ 
σὺ δοκεῖς μοι νῦν ἐμὲ τοιοῦτόν τι πεποιηκέναι, ναθ- 
κἂν, ἀληϑῶς γὰρ ἔγωγε καὶ τὴν ψιχὴν καὶ τὸ σῶμα 

6 
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»αρκῶ;, καὶ οὐκ ἔχω ὃ τι ἀποκρίνωμαϊΐ ὁδὶ, μαϊτοιί 
μυριάκις γὲ περὶ ἀρετῆς παμπόλλους λόγους εἴρηκα 
καὶ πρὸς πολλοὺς καὶ πάνυ εὖ, ὥς 7 ἐμαυτῷ ἐδό-- 

πουν" νῦν δὲ οὐδ᾽ ὅδ᾽ τι ἐστὲ τοπαράπαν ἔχω εἰπεῖν. 
καὶ μον δοκεῖς εὖ βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων ἐνθένδε, 
οὐδ᾽ ἀποδημῶν. εἴ γὰρ ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα 
στο εὶς, τάχ᾽ ἂν ὡς γύης ἀπαχϑείης. ΣΏ,.. Πανοῦργος 
εἰ, ὦ Μὲ ἔνων, καὶ ὀλίγου ἐξηπάτησάς με. ἼΕΝ. τί 
μάλιστα; ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Τιγνώσκω, οὗ ἕγεκά με 
εἴκασας. ΜῈΕΪΝ. Τίνος δὴ οἴει; ΣΩ. Ἵνα σὲ ἄντει- 

άσω. ἐγὼ δὲ τόδε οἷδα περὶ πάντων τῶν καλῶν, ὅτι 
χαΐρουσ σιν εἰκοξόμενοι" λυσιτελεὶ γὲρ αὐτοῖς" καλαὲ 
γὰρ; οἶμαι, τῶν καλῶν καὶ αἵ εἰκόνες. ἀλλ᾽ οὐκ ἂντ-- 
εἰχάσομαΐ σε. ἐγὼ δέ, εἰ μὲν ἢ νάρκη αὐτὴ ναρκῶσα 
οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖ ναρκιῆῖν, ἔοικα αὐτῇ εἰ 
δὲ αὐ, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς τοὺς ἄλλους ποιῶ 

ἀπορεῖν, ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς ἀπορῶν οὕτω 

καὶ τοὺς ἄλλοις ποιῶ ἀπορεῖν. καὶ νῦν περὶ ἀρετῆς» 
ὅ ἐστιν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα, σὺ μέντοι ἴσως πρότερον 
μὲν ἤδεισϑαν πρὶν ἐμοῦ ἅψασϑαι, νῦν μέντοι ὅμοιος 
εἶ οὐκ εἰδότι. ὅμως δὲ ἐθέλω μετὰ σοῦ σκέψασϑαν 
καὶ ξυξητῆσαι, ὃ τι ποτὲ ἐστι. ΧΙ, ΜΕΝ. Καὶ 
εἶνα τρόπον ξητήσεις, ὦ “Σώκρατες, τοῦτο, ὃ μὴ οἷ- 
σϑα τοπαράπαν ὅ τὸ ἐστί; ποῖον 760 ὧν οὐκ οἷ- 
σϑα ἔμλτνατω ζητήσεις; ἢ, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ἕν- 

αύχοις αὐτῷ, πῶς εἴσῃ ὅ τι τοῦτό ἐστιν ὃ σὺ οὐκ 
ηδεισϑα; 22. Μανϑάνω, οἷον βούλει λέγειν, ὦ 

“Μένων. ὅρᾳς τοῦτον ὡς ἐριστικὸν λόγον κατάγεις 3 
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ὡς οὐκ ἄρα ἐστὶ ξητεῖν ἀνθρώπῳ οὔτε ὃ οἷδεν, οὔτϑ 

ὃ μὴ οἶδεν. οὔτε γὰρ ὄν, ὅ γε 4ἴδὲ; ζητοῖ" οἷδε γάρ, 
καὶ οὐδὲν δεῖ τῷ γε τοιούτῳ ζητήσεως" οὔτε ὃ μὴ οἶδεν" 

οὐδὲ γὰρ οἶδεν, ὅ τι ζητήσει. ΜΈΝ. Οὐκ οὖν καλῶς σου 
δοκεῖ λέγεσθαι ὃ λόγος οὗτος, ὦ Σώκρατες ; Σ.2. Οὐκ 

ἔμοιγε. ΜῈΕῈΝ. Ἔχεις λέγειν ὅπη; 2.2. Ἔγωγε: 

ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν σοφῶν περὲ τὰ 
ϑεῖα πράγματα. ΔῈΝ. Τίνα λόγον λεγόντων ; “5.3. 
3 -᾽ ἐν, 

“4ληϑῆ» ὅμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. ΠΠΕ]Ν.Τίνα τοῦ- 

τον; καὶ τίνες οἵ λέγοντες; Σ.Ώ. Οἱ μὲν λέγοντες 

εἰσὲ τῶν ἱερέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν, ὅσοις μεμέληρξ, 

περὶ ὧν μεταχειρίζονται, λόγον οἵοις τ᾽ εἶναν διδό - 
γαὺς. λέγει δὲ καὶ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιὴ» 

ωῳ . - . 3 εΝ }] ᾿ ν» 9 Φ 

τῶὠημόσοι ϑεῖοίΐ εἰσιν" ἃ δὲ λέγουσι, ταυτί ἔστιν. ἀλ- 
λὰ σκόπει, εἴ σον δοκοῦσιν ἀληϑῆ λέγειν. φασὶ γὰρ 
τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνϑρώπου εἶναν ἀϑάνατον ,) καὶ τοτὲ 

᾿ - “ ᾿ ΟΣ Υ͂ ω 4 . μὲν τελευτᾷν, ὃ δὴ ἀποθνήσκειν καλοῦσι, τοτὲ δὲ 
παλιν γίγνεσθαι" ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέποτε δεῖν δὴ 
διὰ ταῦτα ὡς δοιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον,"" οἷσι γὰρ 
ΒλῚ Π Π 

αν Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένϑεος δέξεται, ἐς 
γ Ὶ Ξ ω ν᾽ 

τὸν ὕπερϑεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἕτει ἀνδιδοὶ ψιχὰν 
. 2 -Ὁ “- «- , πάλιν. Ἐκ τῶν βασιλῆες ἀγανοὶ καὶ σϑένει πραιτινοί, 

᾽ 2» -- σοφίᾳ τὲ μέγιστοι ἄνδρες αὔξονται" ὃς δὲ τὸν λοιπὸν 
᾽ ἡ ᾿ χρόνον ἥρωες ἁγνοὶ πρὸς ἀνϑοώπων καλεῦνται. ,,ΧΥ͂. 

τ Ξ3 ο. - ᾿ 5 ἀτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀϑάνατός τε οὖσα καὶ πολλάκις γε: 
γονιῖα, καὶ ξωρακυῖα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν ἅδον 
καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὅ τι οὐ μεμάϑηκεν' 
ὥςτε οὐδὲν ϑανμαστὸν καὶ περὶ ἀρειῆς καὶ περὶ ἀλ- 
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λων οἷόν τε εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι ὅγε καὶ πρό-- 
τερον ἠπίστατο. ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἁπάσης ξυγγε- 
γοὺς οὔσης, καὶ μεμαϑηκυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, οὔ- 
δὲν κωλύει ἕν μόνον ἀναμνησϑέντα, ὃ δὴ μάϑησιν κα- 

᾿λοῦσιν ἄνθρωποι, τἄλλα τιάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐάν 

τις ἀνδρεῖος ἢ, καὶ μὴ ἀποκάμῃ ζητῶν. τὸ γὰρ ζη- 
τεῖν ἄρα καὶ τὸ μανθάνειν ἀνάμνησις ὅλον ἐστίν. οὐκ᾽ 
οὖν δεῖ πείϑεσθαι τούτῳ τῷ ἐριστικῷ λόγῳ. οὗτος 
μὲν γὰρ ἂν ἡμᾶς ἀργοὺς ποιήσειε; καὶ ἔστι τοῖς μα- 
λακοῖς τῶν ἀνθρώπων ἡδὺς ἀκοῦσαι" ὅδε δὲ ἔργαστι- 

κοὺς τε καὶ ζητητικοὺς ποιξῖ" ᾧ ἐγὼ πιστεύων ἄλη-. 
ϑῆ εἶναι, ἐϑέλω μετὰ σοῦ ξηκεῦν; ἀρετὴ ὅ τι ἐστί. 
ΜΕΝ. ναί, ὦ “Σώκρατες. ἀλλ᾽ ἁπλῶς λέγεις τοῦτο, 

ὅτι οἱ "μανϑάνομεν, ἀλλὰ ἣν καλοῦμεν μάϑησιν ἄἀνά- 
μνησὶς στιν; ἔχεις με τοῦτο διδάξαι ὡς οὕτως ἔχει; 
ΣΏ. Καὶ ἄρτι εἶπον, ὦ μένων, ὅτι πανοῦργος εἶ, 

καὶ νῦν ἐρωτᾷς, εἰ ἔχω σε διδάξαι, ὃς οὐ φημὲ διδα- 
χὴν εἶναι, ἀλλ᾽ ἀνάμνησιν, ἵνα δὴ εὐθὺς φαίνωμαι 
αὐτὸς ἐμαυτῷ τἀναντία λέγων. 1ΕΝ. Οὐ μὰ τὸν 
Δία, ὦ Σώνρατες, οὐ πρὸς τοῦτο βλέψας εἶπον, ἀλλ᾽ 
ὑπὸ τοῦ ἔϑους. ἀλλ᾽ εἴ πως μοι ἔχεις ἐνδείξασϑαι, ὅτι 
ἔχει ὥςπερ λέγεις, ἔνδειξαι. Σ.2...4λλ᾽ ἔστι μὲν οὐ δᾷ- 

διον, ὅμως δὲ ἐϑέλω προϑυμηϑῆναι, σοῦ ἕνεκα" ἀλλά 

μοι προσκάλεσον τῶν πολλῶν ἀκολούϑων τουτωνὶ τῶν 
σαυτοῦ ἕνα, ὅντινα βούλει, ἵνα ἔν τουτωΐ σοι ἐπι- 

δείξωμαι. ἍΜΕΝ. Πάνυ γε. δεῦρο πρόσελϑε. ΣΏ.Ελ- 
λὴν μέν ἐστι καὶ ξλληνίζει; 1ῈΝῸ Πάνυ γε σφόδρα, 
οἰκογενής. ΣΏ. Πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν, ὁπότερ᾽ ἂν 
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σοι φαίνηται, ἢ ἀναμιμνησκόμενος, ἢ μανϑάνων παρ᾽ 

ἐμοῦ. ΜΕΝ. ᾿1λλὰ προσέξω. ΧΥῚ. “2.2. Πἰπὲ δή 

μοι, ὦ παὶ" γιγνώσκεις τετράγωνον χωρίον ὅτι τοιοῦ- 

τόν ἐστι; 1141. Ἔγωγε. ΣΏ. Ἔστιν οὖν τετράγω- 

γον χωρίον ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς ταὗτας πᾶσας; 

τέτταρας οὔσας; ΠΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐ καὶ ταυ- 

τασὶ τὰς διὰ μέσου ἐστὶν ἴσας ἔχον; Π41. Ναί. ΣΙ, 

Οὐκοῦν εἴη ἂν τοιοῦτον χωρίον καὶ μεῖζον καὶ ἕλατ- 

τον; ΠΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΏ. Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ 

δυοῖν ποδοῖν καὶ αὕτη δυοῖν, πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ 

ὅλον; ὧδε δὲ σκόπει" εἰ ἣν ταύτῃ δυοῖν ποδοῖν, ταὐ" 

τῃ δὲ ἑνὸς ποδὸς μόνον, ἄλλο τι ἢ ἅπαξ ἣν ἂν δυοῖν 

ποδοῖν τὸ χωρίον; ΠΑ͂Ι. ναί. ΣΏ.. Ἐπειδὴ δὲ 

δυοῖν ποδοῖν καὶ ταύτῃ, ἄλλο τι ἢ δὶς δυοῖν γίγνε: 

ται; ΠΑἅΙ. Τίγνεται. ΣΏ. “νοῖν ἄρα δὶς γίγνεταν 

ποδῶν. ΠΑ͂Ι. Ναί. Σ. Πόσοι οὖν εἰσὶν οἵ δὶς δίο 

πόδες, λογισάμενος εἰπέ. ΠΙΑ͂Ι. Τέτταρες, ὦ Σώκρα- 

σες. ΣΩ.. Οὐκοῦν γένοιτ᾽ ἂν τούτου τοῦ χωρίου ἕτϑε- 

ρον διπλάσιον, τοιοῦτον δέ, ἴσας ἔχον πάσας τὰς 

γραμμάς, ὥςπερτοῦτο; ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΙ. πόσων οὖν 

ἔσται ποδῶν, ΠΑ͂Ι. ᾿Οκτώ. Σ1). Φέρε. δή, πειρῶ μοι 

εἰπεῖν, πηλίκη τις ἔσται ἐκείνου ἢ γραμμὴ ἑκάστη. ἥ 

κιὲν γὰρ τοῦδε, δυοῖν ποδοῖν" τί δὲ ἡ ἐκεύνου τοῦ δι- 

πλασίου ; ΠΑ]. 4ἢλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι διπλασία, 

ΣΏ. Ὁρᾷς, ὦ η]ένων, ὡς ἐγὼ τούτων οὐδὲν διδάσκω, 

ἀλλ᾽ ἐρωτῶ πάντα; καὶ νῦν οὗτος οἴεται εἰδέναι ὁποία 

ἐστίν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ὀκτάπουν χωρίον γενήσεται" ἢ οὐ 

δοκεῖ σοι; ΜΕ... Ἔμοιγε. ΣΙ, Οἷδεν οὖν; ΜΕΝ. 
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Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οἴεται δὲ γε, ἀπὸ τῆς διπλασίας: 
ἍΕΙΝ. ναί. ΧΥΤΙ. ΣΩ. Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμιμνη- 
σκόμεγνον ἐφεξῆς, ὡς δεῖ ἀγαμιμνήσκεσθϑαι. σὺ δέ 
μοι λέγε, ἀπὸ τῆς διπλασίας γραμμῆς φὴς τὸ δισελά- 
σιον χωρίον γίγνεσθαι; τοιόνδε λέγω" μὴ ταὐτὴ 
μὲν μακρόν, τῇ δὲ βραχύ, ἀλλὰ ἴσον πανταχῆ ἕστω, 
ὥςπερ τουτί" διπλάσιον δὲ τούτου, ὀχτάπουν. ἀλ- 
λὰ ὅρα, εἰ ἔτι σοι ἀπὸ τῆς διπλασίας δοκεῖ ἔσεσϑαι. 

1141. Ἔμοιγε. ΣΏ. Οὐκοῦν διπλασία αὕτη ταύτης 
γίγνεται, ἂν ἑτέραν τοσαύτην προςϑῶμεν ἐνθένδε; 
7141. Πάνυ γε. Σ.Ώ.᾿ πὸ ταύτης δή, φής, ἔσται τὸ 
ὀκτάπουν χωρίον, ἂν τέτταρες τοσαῦται γένωνται; 
141. Ναί. ΣΩ.᾿Ἀναγραψώμεϑα δὴ ἀπ᾽ αὐτῆς ἴσας 
τέτταρας" ἄλλο τι ἢ τουτὶ ἂν εἴη, ὃ φὴς τὸ ὀχτάπουν 
εἶναι; ΠΑ͂Ι. Πάνν γε. ΣΏ. Οὐκοῦν ἐν αὐτῷ ἐστι 
ταυτὶ τέτταρα, ὧν ἕκαστον ἴσον τούτῳ ἐστὶ τῷ τε- 
τράποδι; ΠΑ]. ναί. 51). Πόσον οὖν γίγνεται; οὗ 
τειράκις τοσοῦτον; ΠΑ͂Ι. Πῶς δ᾽ οὔ; (.ΣΩ. Ζιπλά- 

σιον οὖν ἔστι τὸ τετράκις τοσοῦτον; Π.71. Οὐ μὰ 
οἶα. ΣΩ. ᾿4λλὰ ποσαπλάσιον ; 1411. Τετραπλάσιον. 
Σ.Ώ. ᾿Ζπὸ τῆς διπλασίας ἄρα, ὦ παῖ, οὐ διπλάσιον, 

ἀλλὰ τετραπλάσιον γέγνετοι χωρίον. 1141. ᾿2ληϑῆ 
λέγεις. ΣΩ. Τεττάρων γὰρ τετράκις ἐστὶν ἑκκαίδεκα" 

οὐχί; Π41. ναί. ΣΙ. Ὀκτάπουν δ᾽ ἀπὸ ποίας 

γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ μὲν ταὑτης τετραπλάσιον; ΠΑ͂Ι. 
Φημί, ΣΩ. Τετράπουν δὲ ἀπὸ τῆς ἡμίσεος ταυτησὲ 
τουτί; ΠΑ͂Ι. Ιγαί. ΣῺΏ. Εἶεν. τὸ δὲ ὀκτάπουν οὐ 
τοῦδε μὲν διπλάσιόν ἔστι, τούτου δὲ ἥμισυν; ΠΙ͂Ι- 
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Πάνυ γε. ΣΩ. Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονος ἔσται ἢ το- 
σαύτης γραμμῆς, ἀπὸ ἐλάττονος δὲ 1) τοσηςδί, ἢ οὔ; 
7141. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτω. Σ.Ώ. Καλῶς. τὸ γάρ σου 
δοκοῦν, τοῦτο ἀποκρίνου, καί μοι λέγε" οὐχ ἥδε μὲν 
δυοῖν ποδοῖν ἢν, ἡ δὲ τεττάρων; ΠΑ͂Ὶ. Ναί. ΣΏ. 
Δεῖ ἄρα τὴν τοῦ ὀκτάποδος χωρίου γραμμὴν μείζω 
μὲν εἶναι τῆςδε τῆς δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετράς 
ποδοςς. Π41. Δεῖ. Σ΄... Πειρῶ δὴ λέγειν πηλίκην 
τινιὰ φὴς αὐτὴν εἶναι. ΠΑ͂Ι. Τοίποδα. Σ.. Οὐκοῦν, 
ἄνπερ τρίπους ἢ» τὸ ἥμισυ ταύτης προθληψύμεϑα; 
καὶ ἕσται τρύτους ; δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὃ δὲ εἷς" καὶ 

ἐνϑένδε ὡσαύτως" δὺο μὲν οἵδε, ὃ δὲ εἷς" καὶ γίγνε- 
ται τοῦτο τὸ χωρίον ὃ φής. ΠΑ͂Ι. ναί. Σ. Οὐκ- 
οὖν, ἂν ἢ τῇδε τριῶν καὶ τῇδε τριῶν, τὸ ὅλον χωρίον 
τριῶν τρὶς ποδῶν γίγνεται; 141. Φαίνεται. Σ.Ώ, 
Τρεῖς δὲ τοὶς πόσοι εἰσὶ πόδες; ΠΑ͂Ι. Ἐννέα. 2... 
"Ἔδει δὲ τὸ διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν; Π4Ωἅ7. 

Ὀκτώ. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα ἀπὸ τῆς τρίποδός πὼ τὸ ὃ" - 
᾿τάπουν χωρίον γίγνεται. 1141. Οὐ δῆτα. Σ.᾽4λλ᾽. 
ἀπὸ ποίας, πειρῶ ἡμὶν εἰπεῖν ἀκριβῶς, καὶ εἰ, μὴ βοῦ- 
λει ἀριϑμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας. 1741. ᾿Αλλὰ 

-- 
Ύ 

᾿μὰ τὸν 4΄α, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε οὐκ οἷα. ΧΎΤΙΤ, 

ΣΏ. Ἐννοεῖς αὖ, ὦ Μένων, οὗ ἐστιν ἤδη βαδίζων 

ὅδε τοῦ ἀγαμιμνήοσκεσϑαι; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον “"" 
μὲν οὔ, ἥτις ἐστὶν ἡ τοῦ ὀκτάποδος χωρίου γραμμὴ 
ὥςπερ οὐδὲ νῦν πω οἶδεν, ἀλλ᾽ οὖν ᾧετο ταύτην τότε 
εἰδέναι, καὶ ϑαῤᾷ ὑαλέως ἃ ἀπεκρίνετο, ὡς εἰδώς, καὶ οὐχ 
ἡγεῖτο ἀπορεῖν, νῦν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ 

' 

Ϊ 

] 
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ὥςπερ οὐκ οἶδεν, οὐδ᾽ οἴεται εἰδέναι; ἽἍΤΕΝ.᾽Δληϑῇ 
λέγεις. Σ1). Οὐκοῦν νῦν βέλτιον ἔχεν περὶ τὸ πρᾶγμα 
ὁ οὐκ ἤδει; ΜΕΝ. Καὶ τοῦτό μοι δοκεῖ. ΣΙΏ. ᾿4Ἵπο» 
οεῖν οὖν αὐτὸν ποιήσαντες καὶ ναρκᾷν, ὥςπερ ἢ νάρ- 
ἢ, μῶν τι ἐβλάψαμεν; ΜῈΝ, Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ, 
ΣΩ. προὔργου γοῦν τι πεποιήκαμεν, ὡς ἔοικε, πρὸς 
τὸ ἐξευρεῖν ὅπῃ ἔχει. γῦν μὲν γὰρ καὶ ζητήσειεν ἂν 
ἡδέως, οὐκ εἰδώς, τότε δὲ ῥαδίως ἂν καὶ πρὸς πολ- 
λοὺς καὶ πολλάκις ᾧετ᾽ ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διτιλα- 
σίου χωρίου, ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γραμμὴν ἔχειν 
μήκει. ΜΙ. Ἔοικεν. Σ.Ώ. Οἴει οὖν ἂν αὐτὸν πρό- 
ξερὸ» ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν ἢ μανϑάνειν τοῦτο, ὃ ᾧετο 
εἰδέναι οὐκ εἰδώς, πρὶν εἰς ἀπορίαν κατέπεσεν, ἡγη- 
σάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόϑησε τὸ εἰδέναι; ΜΕΝ. 
Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ “Σώκρατες. ΣΙ. ᾿'Ὥνγητο ἄρα ναρκή- 

σας. ΠΕΝ. 4οκεῖ μοι. ΧΙΧ, ΣΩ.. Σκέψαι δή, ἐκ 

ταὐτης τῆς ἀπορίας ὅτι καὶ ἀνευρήσει ζητῶν μετἢ 

ἐμοῦ. οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ μὴ διδάσκον- 
τος φύλαττε δὲ, ὧν που εὕρης μὲ διδάσκοντα καὶ διε- 
ξιόντα αὐτῷ, ἀλλὰ μὴ τὰς τούτου δόξας ἀνερωτῶνταὲ 

λέγε γάρ μοι σὺ" οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο ἡμῖν 
ἔστι χωρίον; μανϑάνγεις ; 1741." ἔγωγε. ΣΏ. Ἕτε- 

ρον δὲ αὐτῷ προςϑεῖμεν ἂν τουτὶ ἴσον; 1ΠΑ͂Ι. Ιναΐ, 
Σ.Ώ. Καὶ τρίτον τόδε ἴοον ἑκατέρῳ τούτων ; 141. 
Ιγαί. ΣῺΩ. Οὐκοῦν προσαναπληρωσαίμεθϑ᾽ ἂν τὸ ἐν 
1ῇ γωνία τόδε; ΠΑἅΤ. Πάνυ γε. Σ..4λλα τι οὖν 
γένοιτ᾽ ἂν τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; 4]. ναΐς 

ΣΟ. Τί οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσατιλάσιον τοῦδε γίγγνε. 
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ται; 24]. Τετραπλάσιον. ΣΏΩ. Ἔδει δὲ διπλάσιον 
ἐμ γενέσθαι" ἢ οὐ μέμνησαι; ΠΑἅ1. Πάνυ γε. 

. Οὐκοῦν ἔστιν αὕτη γραμμὴ ἐκ ) γωνίας εἰς γὼ- 
γίαν Ἀγ τλρν, τέμνουσα δίχα ἕκαστον τούτων τῶν χωρίων; : 
ΠΑ͂Ι. να. ΣΏ. Οὐκοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται 

γραμμαὶ ἴσαι, περιέχουσαι τουτὲ τὸ χωρίον; ΠΑ͂Ι. 
Τίγνονται. ΣΟ. Σκόπει δὴ, πηλίκον τί ἔστι τοῦτο τὸ 
χωρίον. ΠΑ͂Ι. Οὐ μανϑάνω. ΧΣΏ. Οὐχὶ τεττάρων 
ὄντων τούτων, ἥμισυ ἑκάστου ἑκάστη ἡ γραμμὴ ἅπο- 
φέτμηκεν ἐντός, ἢ οὔ; ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΙ. πόσα οὖν 
τηλικαῦτα ἔν τούτῳ ἔνεστι; ΠΑ͂Ι. Τέτταρα. «ΣΏ. 
Πόσα δὲ ἐν τῷδε; ΠΑ͂Ι. Ζὺο. ΣΏ. Τὰ δὲ τέτταρα 
τοὶν δυοῖν τί ἐστι; ΠΑ͂Ι. Διπλάσια. ΣΏ. Τόδε οὖν 
ποσάπουν γίγνεται; ΠΑ͂Ι. Ὀκτάπουν. ΣΩ. ᾿Δπὸ 
σοΐας γραμμῆς; ΠΑ͂Ι. ἀπὸ ταύτης. “ΣΏ. Ἀπὸ τῆς 
ἐκ γωνίας εἰς γωνίαν τεινούσης τοῦ τετράποδος; 
1141. ναί. ΣΙΏ. Καλοῦσι δὲ γε ταύτην διάμετρον οὗ 
'σοφισταί, ὥςτ᾽, εἰ ταύτη διάμετρος ὄνομα, ἀπὸ τὴς 
διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φής, ὦ παὶ Ἱπμένωνος, γίγνοιτἢ 
ἂν τὸ διπλάσιον χωρίον. ΠΑ͂Ι. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώ- 
ἤρατες, ΧἋΧ, ΣΩ, Τί σοι δοκεῖ, ὦ ένων Σ ἔστιν 

ἥντινα δόξαν οὐχ αὑτοῦ οὗτος ἀπενρίνατο ΜΠΈ ΠΥ. 

Οὔκ, ἀλλ᾽ ξαυτοῦ. ΣΏ. Καὶ μὴν οὐκ ἤδει γε, ὡς 
ἔφαμεν ὀλέγον πρότερον. Λ1Π Ν.᾿ 4ληϑῇ λέγεις. ΣΩ. 
᾿Ενῆσαν δὲ γε αὐτῷ αὗται αἵ δόξαι, ἢ οὔ; ΜΕΝ. 
Ναί. ΣΩ. Τῷ οὐκ εἰδότι ἀ ἄρα, περὶ ὧν ἂν μὴ εἰδῇ 
ἔνεισιν ἀλλα δῶ. δόξαι, περὲ τούτων ὧν οὐκ οἷδε. 

ΕΝ. Φαίνεται. Σ.Ώ. Καὶ γτῦν μέν γε αὐτῷ ὥςπερ 
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ὄναρ ἄρτι ἀνακεκίνηνται αἷ δόξαι αὗται. εἰ, δὲ αὐτόν 
τις ἀνερήσεται πολλάκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πολλα- 
χοῦ, οἶσϑ'᾽ ὅτι τελευτῶν οὐδενὸς ἧττον ἀκριβῶς ἐπυ- 
στήσεται περὶ τούτων. ΜΈΝ. Ἑουκεν. ΣΙ). Οὐκοῦν 
οὐδενὸς διδάξαντος, ἀλλ᾽ ἐρωτήσαντος, ἐπιστήσεται, 
ἀναλαβὼν αὐτὸς εξ αὑτοῦ τὴν ἐπιστήμην; ΜΕΝ. 
Ιγαί. ΣΩΏ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἕν αὑτῷ ἔπι- 
στήμην οὐκ ἀναμιμνήσκεσθαι ἐστί; ΜΗ. Πάνυ 
γε. 5.2. Ὧρ᾽ οὖν οὐ τὴν ἐπιστήμην; ἣν γῦν οὗτος 

ἔχει, ἤτοι λαβὲ ποτε ἢ ἀεὶ εἶχε; ΤῈ Ν. ναί. ΣΙ. 

Οὐκοῦν, εἰ μὲν ἀεὶ εἶχεν, ἀεὶ καὶ ἣν ἐπιστήμων" εἰ 
δὲ λαβὲ ποτε, οὔκ ἂν ἕν γετῷ νῦν βίῳ εἰληφὼς εἴη, 
ἢ δεδίδαχὲ τις τοῦτον γεωμετρεῖν.. οὗτος γὰρ ποιήσει 
περὶ πάσης γεωμετρίας ταυτὰ ταῦτα καὶ τῶν ἄλλων 
μαϑημάτων ἁπάντων. ἔστιν οὖν δοτις τοῦτον πάντα 
δεδίδαχε; δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι, ἄλλως τε ἔπει- 
δὴ ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ γέγονε κοιὶὶ τέϑραπτοι. ΜΕΝ. 
"4λλ᾽ οἶδα ἔγωγε, ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξεν. ΧΧΙ, 

ΣΩ,.. Ἔχει δὲ ταύτας τὰς δόξας, ἢ οὐχί; ΜΕΝ. 
᾿λνάγκη, ὦ Σώκρατες, φαίνεται. ΣΙ. Εἰ δὲ μὴ ἐν 
τῷ νῦν βίῳ λαβὼν ἤδει τοῦτο, δῆλον ὅτι ἔν δλ" 
λῳ τινὶ χφόνῳ τ δὲ καὶ ἐμεμαϑήκει. ΜΕΝ. Φαίνεται. 
Ζ2Ω. Οὐκοῦν οὗτός γέ ἔστιν ὅ χρόνος, ὅτ᾽ οὐκ ἣν ἂν- 

ϑοωπος; ΠΕ Ν. Ἰναΐ. ΖΣΩ. Εἰ οὖν, ὃν ἂν ἤχρόνον ἢ 

καὶ ὃν ἂν μὴ ἢ ἄνθρωπος, ἐνέσονταν αὐτῷ ἀληϑεῖς 
δόξαι, αἵ, ἐρωτήσει ἔπεγερ ϑεῖσαι, ἐπιστῆμαι γίγνον- 
τα; ἀρ᾽ οὖν τὸν ἀεὶ Χοῦνον μεμαϑηκνϊα ἔσται ἢ ΡῈ 
χὴ αὐτοῦ; δῆλον γάρ, ὅτι τὸν πάντα χρόνον ἔστιν ἢ 
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πὶ . - 5 οὐκ ἔστιν ἄνϑρωπος. ΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκοῦν, 

εἰ ἀεὶ ἡ ἀλήϑεια ἡμῖν τῶν ὄντων ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ; 
2 ᾿ ΕῚ « Ἂ 4 » εἢ 9. ΧΡ “ ᾿ ὶ δῇ - ἀϑάνατος ἂν ἡ ψιχὴ εἴη, ὥςτε θαῤῥοῦντα χϑὴ ὁ μὴ 
τυγχάνεις ἐπιστάμενος νῦν, - τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὃ μὴ μεμνη» 

᾿ 5 ΡῚ - - ι 9 Υ̓͂ Ὰ Υ γ μένος -- ἐπιχειρεῖν ζητεῖν καὶ ἀναμιμγήσκεσθαι. Π͵ΙΕῚΝ. 
“« »"- ᾽ ΕῚ 3 -“ἰς Ἐὐ μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ “Ξώκρατες, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως- 

ΣΏ. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοί, ὦ ΠἸένωγ. καὶ τὰ μέν γε ἀλ- 
᾽λ 

Γ -“ὩΨἭ .«: - λα οὐκ ἂν πάνυ ὑπὲρ τοῦ λόγου διΣσχυρισαέΐμην" ὅτι 
δ᾽ οἰόμενοι δεῖν ζητεῖν, ἃ μὴ τις οἷδε, βελτίους ἂν 
εἴημεν καὶ ἀνδρικώτεροι καὶ ἧττον ἀργοΐ, ἢ εἰ οἱό-- 
μ|͵ε9α, ἃ μὴ ἐπιστάμεθα, μηδὲ δυνατὸν εἶναι εὑρεῖν, 

, »ἷὋ΄ -“ Ὁ , 2 ΄ μηδὲ δεῖν ζητεῖν, περὶ τούτου πάνυ ἂν διαμαχοίμην, τ [7 “ 27 Ὕ,χ “Ὑ 4 οω εἰ οἷός τε εἴην, καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ. ΛΠἹΕΝ. Καὶ τοῦ- 
10 μὲν γε δοκεῖς μοι εὖ λέγειν, ὦ “Σώκρατες. ΧΧΙ, Ἐν - ᾽ «.ς -ἷ «. “Ξ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ ὅμονοοῦμεν, ὅτι ζητητέον 
σιερὶ οὗ μὴ τις οἶδεν, «πιχειρήσωμεν κουνῇ ζητεῖν, τί Δ, ἢ ᾿ ΕῚ Π Υ ῃ ᾿ » ποῦ ἔστιν ἀρειῃ; ΠΙ͂ΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. οὐ μέν- ΕῚ δα 529 ὄψῳ 8 5 νὰ »υ πὸ ῳ 10, ὦ «Ψὠκρατες, ἀλλ᾽ ἔγωγε ἐκεῖνο ἂν ἥδιστα, ὅπερ 
ἠρόμην τοπρῶτον, καὶ σκεψαίμην καὶ ἀκούσαιμι, πό- 

“Ὁ » ΕῚ - Ων Ὁ τερον ὡς διδακτῷ ὄντι αὐτῷ δεὶ ἐπιχειρεῖν, 
Βλδοι - 

-. φύσει, ἢ ὡς τίνι ποτὲ τρόπῳ παραγιγνομένης τοῖς 
ἀνϑρώποις τῆς ἀρετῆς. ΣΟ. ᾽4λλ᾽ εἰ μὲν ἐνὼ 2: ἐγ έϑποις Ὁς βϑττῆξ,, ΣΊΟς 411) εἰ, μὲν ἐχὼ ἤρχου, ΕῚ τ᾿ ᾿ δ Ὁ Υ ., Ὁ ὦ δήενων, μὴ μόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ ὼν 
ἐσχεψάμεϑα πρότερον, εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν «.« "Ὁ Π Π . » ᾿ - 4, Ἢ ἀρετή, πρὶν ὃ τὸ ἑστὲ πρῶτον αὐτὸ ἐζητήσαμεν. ὧ ᾿ , ΠῚ : ο δ 24» 0 «Ψ«»᾿»ἤ « , ἐπειδὴ δὲ σὺ σαυτοῦ μὲν οὐδ ἐπιχειρεῖς ἄρχειν, ἵνα δὴ 
ἐλεύθερος ἧς, ἐμοῦ δὲ ἑπίχείθεις τὲ ἄρχειν καὶ ἄρχεις, ῃ Π ᾿ - Ε1 ξυγχωρήσομαίΐ σοι. τί γὰρ χρὴ ποιεῖν; ἔοικεν οὖν 

ἢ ὡς 
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σκεπτέον εἶναι, ποῖόν τ ἔστιν; ὃ μήπω ἔσμεν ὅ τ΄ 
Ἐπ 

ἐστίν. εἰ μὴ τι οὖν. "τὸ ἐνὸς σμιπρόν γέ ον τῆς ἀρχῆς 

χάλασον, καὶ ξυγχώρησον » ἐξ ὑποϑέσεως αὐτὸ σκο-» 
πεῖσϑαι; εἴτε διδακτόν ἔστι»; εἴτε ὁπωσοῦν. λέγω δὲ 
τὸ ἐξ ὑποϑέσεως ὧδε, ὥςπερ οἵ γεωμέτραι πολλάκις 

σκοποῦνται, ἐπειδάν τις ἔρηταν αὐτοὺς, οἷον περὲ 
χωρίου, εἰ οἷόν τε ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ χωρίον 
τρίγωνον ἐνταϑῆναι, εἴποι ἄν τις, ὅτι οὕπω οἶδα εὖ 

- -»Ὡ , ΒῚ ΄ ᾿ 

ἔστι τοῦτο τοιοῦτον, ἄλλ ὥςπερ μὲν τινὰ ὑπόϑεσιν 
προὔργου οἶμαι ἵχειν πρὸς τὸ πρᾶγμα τοιάνδε" εἶ 
μὲν ἐστι τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷον παρὸ τὴν 
δοϑεῖσαν αὐτοῦ γφαμμὴν παρατείναντα, ἐλλείπειν 
τοιούτῳ χωρίῳ οἷον ἂν αὐτὸ τὸ παρατεταμένον ἢ» 
ἄλλο τι ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ, καὶ ἀλλο αὖ, εἰ ἀδυ- 
γατόν ἔστι ταῦτα παϑεῖν' ὑποϑέμενος οὖν ἐϑέλω εἶ- 
πεῖν σοι τὸ ξυμβαῖνον περὶ τῆς ἐντάσεως αὐτοῦ εἰς 
τὸν κύκλον, εἴτε ἀδύνατον εἴτε μή, ΧΧΠΙ, Οὕτω 
ὃ 4 , ἌΝ Ψ -Ὁ ε ου 32 ὃ ̓ Οϑν ἐν ἀ ΠΝ 

ἢ καὶ περὶ ἀρετῆς ἡμεῖς, ἐπειδὴ οὐ» ἴσμεν οὔ 
. Γ Ὶ “ ε ᾿ 5 “- 

τι ἐστὶν οὔϑ'᾽ ὁποῖόν τι, ὑποϑέμενοι αὐτό, σκοπῶμεν, 
}» ι »7 3 ’ Ε τ΄ ’ 

εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδαγτόν ἔστιν, ὧδε λέγοντες" 

εἰ ὅποῖϊόν τί ἔστι τῶν περὶ τὴν ψυχὴν ὄντων ἀρετὴ, 
διδακτὸν ἂν εἴη, ἢ οὐ διδακτόν. πρῶτον μέν, εἰ ΠΗ 
9 » νι τ' » ῇ ε διδ ἊΣ Ἐς ἈΝ ΥΛν 32}. 
ἀλλοῖον ἢ οἵον ἐπιστημῆ; ὅθ ἰδακτόν, ἢ οὐ, ἢ 

γῦν δ᾽). ἐλέγομεν) ἀναμνηστόν; διαφερέτω δὲ μηδὲν 
ἡμῖν, ὁποτέρῳ ἂν τῷ ὀνόματι χρώμεϑα" ἀλλ᾽ ἄρα δι- 
δακτόν; ἢ τοῦτό γε παντὶ δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἄλλο δι- 

δάσκεται ἄνϑρωπος, ἢ ἐπιστήμην; ΠΙ͂ΠΙΝ. Ἔμοιγε 
»" 2 ΄ 3 ϑϑν αὶ . ΄ τ Ω - 

δοκεῖ. ΣΏ. Εἰ δὲ γ᾽ ἐστὶν ἐπιστήμη τις ἡ ἀρετή; δῆ 
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λον ὅτι διδακιὸν ἂν εἴη. ΜΕ.Ν. ᾿Πῶς γὰρ θῦ; ΣΩ. 
Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεϑα; ὅτι, τοιοῦδε μὲν 
ὄντος, διδακτόν, μὴ τοιοῦδε δ᾽, οὔ. ΔΙΕΊΥ. Πάνυ γε: 

ΣΩ.. Τὸ δὴ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε, δεὲὶ σκέψασϑαι, πό- 
τερόν ἔστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ γ ἢ ἀλλοῖον ἐπιστήμης. 
ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σκεπτέον» εἴ-- 
γαι. ΣΏ. Τί δὲ δή; ἄλλο τι ἢ ἀγαϑὸν αὐτὸ φαμὲν 
εἶναι τὴν ἀρετὴν, καὶ αὕτη ἡ ὑπόϑεσις μένειν ἡμῖν, 
ἀγαϑὸν αὐτὸ εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. 
Οὐκοῦν, εἰ μέν τί ἐστιν ἀγαϑὸν καὶ ἄλλο χωριζόμε- 
γον ἐπιστήμης, τάχ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ οὐκ ἐπιστήμη τις" 
εἰ δὲ μηδὲν ἐστιν ἀγαϑὸν Ὁ οὐκ ἐπιστήμη περιέχει, 
ἐπιστήμην ἄν τιν᾽ ὑποπτεύοντες αὐτὸ εἶναι, ὀρϑῶς 
ὑποπτείοιμεν; ΜῈΝ. Ἔστι ταῦτα. Σ.Ώ. Καὶ μὴν 
ἀρετῇ γ᾽ ἐσμὲν ἀγαϑοί; ΕΝ α ΣΝ ἘΝ δὲ 

 ἀγαϑοί, ὠφέλιμοι; πάντα γὰρ τἀγαϑὰ ὠφέλιμα" οὖὔ- 
χί; ΜΙΕΙ͂Ν. Ια. ΣΏ, Καὶ ἡ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἔστι; 
ΟΜΕΝ. Ἀνάγκη, ἔκ τῶν ὡμολογημένων. ΧΧΙΥ͂, Σ' 
᾿Σκχεψώμεϑα δὴ, καϑ' ἕκαστον ἀναλαμβάνοντες, ποῖά 

ἔστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ" ὑγίεια, φαμέν, καὶ ἰσχὺς, καὶ 
᾿ κάλλος, καὶ πλοῦτος δή" ταῦτα λέγομεν καὶ τὰ τοιαῦ- 
τὰ ὠφέλιμα" οὐχί; 21ἘΝ. ναΐ. Σ,.. Ταυτὰ δὴ ταῦ- 
τὰ φαμὲν ἐνίοτε καὶ βλάπτειν" ἢ σὺ ἄλλως φὴς ἢ οὕ- 
' τως; ΜΕΝ. Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτως. ΣΙ. Σκόπει δή, ὅταν 
᾿ 
| ’ 
τι ἑκάστου τοὐτων ἡγῆται, ὠφελεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅταν τί, 

βλάπτει; ἀρ᾽ οὐχ, ὅταν μὲν ὀρϑὴ χρῆσις, ὠφελεῖ, 
., 
β 
ὅταν δὲ μή, βλάπτει; ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ. Ἔτι 
τοίνυν καὶ τὰ κατὼ τὴν ψυχὴν σκεψώμεθα. σωφρο- 

' 
| 

' 
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σύγην τὰ καλεῖς καὶ δικαιοσύγην καὶ ἀνδοίαν .καὶ 
εὐμαϑίαν καὶ μνήμην καὶ μεγαλοπρέπειαν χαὶ 
πάντα τὰ τοιαῦτα; ΜῈΝ. Ἔγωγε. Σ.. Σκόπει δὴ, 
τούτων ἅττα σοι δοκεῖ μὴ ἐπιστήμη εἶναι, ἀλλ 
ἄλλο ἐπιστήμης, εἰ οὐχὶ ποτὲ μὲν βλάπτει, ποτὲ 
δὲ ὠφελεῖ; οἷον ἀνδρία, εἰ μὴ ἔστι φρόνησις ἡ ἂν- 
δροία, ἀλλ᾽ οἷον ϑάῤῥος τι" οὐχ, ὅταν μὲν ἄνευ γοῦ 
ϑαῤῥῇ ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν δὲ ξὺν νῷ, ὠφε- 
λεῖται; ΜῈΝ. ναί, ΣΩ.. Οὐκοῦν καὶ σωφροσίγη 

ὡσαύτως καὶ εὐμαϑία, μετὰ μὲν νοῦ καὶ μανϑα- 
νόμενα καὶ καταρτιόμενα, ὠφέλιμα, ἄνευ δὲ γοῦ, 
βλαβερά; ΜΕΝ. Πάνυ σφόδρα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ξυλ- 
λήβδην πάντα τὰ τῆς ψυχῆς ἐπιχειρήματα καὶ καρ» 
τερήματα, ἡγουμένης μὲν φρονήσεως, εἰς εὐδαιμο- 
»ίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης δ᾽, εἰς τοὐναντίον; ΜῈΝ. 

"Ἔοικεν. Σ.). Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν ἢ ψυχῇ τί ἔστι, 

καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ὠφελίμῳ εἶναι, φᾳ θόνησιν αὐτὸ 
δεῖ εἶναι.) ἐπειδ ἡπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, 
αὐτὰ μὲν καϑ' αὑτὰ οὔτε ὠφέλιμα οἶ τε βλαβερά 

ἔστι, προςγεγνομένης δὲ φρονήσεως ἢ ἀφοοσύνης, 
βλαβερὰ τε καὶ ὠφέλιμα γίγνεται" κατὰ δὴ τοῦτον 
τὸν λόγον, ὠφέλιμόν γε οὖσαν τὴν ἀρετὴν, φρόν"η- 
σιν δεὶ τιν εἶναι. ΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. ἌΧΥ, 
ΣΏ,. Καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ ἄλλα, ἃ γῦν δὴ ἐλέγομεν, 
πλοῦτόν τὲ καὶ τὰ τοιαῦτα, τοτὲ μὲν ἀγαϑά, τοτὲ 
δὲ βλαβερὰ εἶναι, ἀρ᾽ οὖχ, ὥςπερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ ἢ 
φρόνησις ἡγουμένη ἢ ὩλῊν τ τῆς Ψιχ ἧς ὅπ οίει 

ἡ δὲ ἀφροσύνη βλαβερά, οὕτως αὖ καὶ τούτοις 
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ἡ ψυχὴ ὀρϑῶς μὲν χρωμένη καὶ ἡγουμένη, ὠφέλιμα 
αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρϑῶς δὲ, βλαβερά; ΜΕΝ. Πάνυ 
γε. ΣΏ. Ὀρϑῶς δὲ γε ἡ ἔμφρων ἡγεῖται, ἡμαρτη- 
μένως δ᾽ ἡ ἄφρων; ΜΕΝ.Ἔστι ταῦτα. ΣΏ. Οὐκ- 
οὖν οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἐστι, τῷ ἀνϑρώ- 
πῳ τὰ μὲν ἄλλα πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτῆσϑαι, 
τὰ δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς φρόνησιν, εἰ μέλλει 
ἀγαϑὰ εἶναι, καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ φρόνησις ἂν εἴη 
τὸ ὠφέλιμον. φαμὲν δὲ τὴν ἀρετὴν ὠφέλιμον εἶναι; 
ΜΕΝ. Πάνυ γε. Σ.. Φρόνησιν ὦ ἄρα φαμὲν ἀρετὴν 
εἶναι, ἤτον ξύμπασαν ἢ ἢ μέρος τι. ΜῈΝ. Δοκεῖ 
μοι καλῶς λέγεσϑαι, ὦ Σώκρατες, τὰ λεγόμενα. 

ΣΩ.. Οὐκοῦν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ ἂν εἶεν φύ- 
σεν οὗ ἀγαϑοίς ΠῚῈΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ. ΣΙΩ.. ΧΚαὶ 
γὰρ ἂν που καὶ τόδ᾽ ἦν" εἰ φύσει οἱ ἀγαϑοὶ ἐχί- 
γνοντος ἦσάν που ἂν ἡμῖν, οἱ ἐγίγνωσκον τῶν νέων 
“τοὺς ἀγαϑοὺς τὰς φύσεις" οὗς ἡμεῖς ἂν παραλαβὸν- 
τες, ἐκείνων ἀποφηνάντων, ἐφυλάττομεν ἐν ἄἀκρο- 
πόλει, κατασημηνάμενοι πολὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον, 

γα μηδεὶς αὐτοὺς διέφϑειρεν, ἀλλ, ἐπειδὴ ἀφίκοιγ-ε 
10 εἰς τὴν ἡλικίαν, χρήσιμοι γίγνοιντο ταῖς πόλεσιν, 

ἼΤΕΝ. Εἰκός γὲ τοι, ὦ “Σώκρατες, ΧΧΥῚΙ. ΣΩ. 
“49᾽ οὖν ἐπειδὴ οὐ φύσει οἵ ἀγαϑοὶ ἀγαϑοὶ γίγνον- 
ται; ἄρα μαϑήσει; ΕΝ. Ζοκεῖ μοι ἤδη ἃ ἀναγκαῖον 

εἶναι, καὶ δῆλον ,»ὦ “Σώκρατες, κατὰ μὴν ὑπόϑε- 
σιν, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστὶν ἀρετὴ, ὅτι διδακτόν 
ἔστιν, ΣΩ. Ἴσως νὴ Δία" ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ καλῶς 
ὡμολογήσαμεν. ΜΕΙ͂. Καὶ μὴν ἐδόκει μὲν ἄρτε 

ῬΨΔΕ. ΟΡ». Τὸν. ΠΠΙ, Ἀ 
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καλῶς λέγεσθαι. Σ.Ω.᾽4λλὰ μὴ οὐκ ἕν τῷ νῦν καὸὲ 
ἐν τῷ ἔπειτα, εἶ, μέλλει τι αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναι. ΜΕΝ. 

Τί οὖν δὴ; πρὸς τί βλέπων δυςχεραίνεις αὐτό, 
καὶ ἀπιστεῖς, μὴ οὐκ ἐπιστήμη ἢ ἡ ἀριτή; ΣΏ. Ἐγώ 
σοι ἐρῶ, ὦ Μένων. τὸ μὲν γὸρ διδακτὸν αὐτὸ εἶ- 
γρν, εἴπερ ἐπιστήμη ἐστίν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ οὐ 
καλῶς λέγεσθαι" ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστιν ἐπιστήμη; σκέψαι, 
ἐάν σον δοκῶ εἰκότως ἀπιστεῖν. τόδε γάρ μοι εἰπέ, 
εἰ ἔστι διδακτὸν ὅτιοῦν πρᾶγμα, μὴ μόνον ἀρετή, 
οὐκ ἀναγκαῖον, αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαϑητὸς 
εἶναι; ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΙ. Οὐκοῦν τοῦὔναν-- 
αἷον αὖ, οὗ μὴτε διδάσκαλοι μήτε μαϑηταὶ εἶεν, 
καλῶς ἂν αὐτὸ εἰκάζοντες, εἰκάζοιμεν μὴ διδακτὸν 

εἶναι; ΜΕΙ͂Ν. Ἔστι ταῦτα. ἀλλ' ἀρετῆς διδάσκαλοι 
οὐ δοκοῦσί σοι εἶναι; ΣΏ. Πολλάκις γοῦν ζητῶν, 
εἴ τινὲς αὐτῆς εἶεν διδάσκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ δύνα- 
μαν εὑρεῖν" καίτοι μετὸ πολλῶν γε ζητῶ, καὶ τοὗὐ- 

σῶν μάλιστα, οἵους ἂν οἴωμαι ἐμπειροτάτους εἶναν 
τοῦ πράγματος. καὶ δὴ καὶ νῦν, ὦ μένων, εἰς 
καλὸν ἡμῖν αὐτὸ; ὅδε παρεκαϑέζετο, ᾧ μεταδῶμεν 
τῆς ζητήσεως" εἰκότως δ᾽ αὖ μεταδοῖμεν ἄν. αὐτὸς 
γὰρ ὅδε πρῶτον μὲν ἔστι πατρὸς πλουσίου τε καὶ σο- 
φοῦ, ᾿ἀνθϑεμίωνος, ὃς ἐγένετο πλούσιος οὐκ ἀπὸ 

τοῦ αὐτομάτου, οὐδὲ δόντος τινός, ὥςπερ ὁ νῦν 
'γεωστὶ εἰληφὼς τὰ Πολυκράτους χρήματα, ᾿Ισμηνίας 
ὁ Θηβαῖος, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ σοφίᾳ κτησάμενος καὶ 
ἐπιμελείᾳ. ἔπειτα καὶ τὰ ἄλλα, οὐχ ὑπερήφανος δο- 

κῶν εἶναι πολίτης, οὐδὲ ὁγκώδης τε καὶ ἐποχϑής; 
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ἀλλὰ κόσμιος καὶ εὐσταλὴς ἀνήρ᾽ ἔπειτα τοῦτον εὖ 
ἔϑρεψε καὶ ἐπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ ἀϑηναίων τῷ πλή- 
ϑει. αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγίστας ἀρχάς. 
δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζητεῖν ἀρετῆς πέρι διδα- 
σκάλους, εἴτ᾽ εἰσὶν εἴτε μὴ, καὶ οἵτινες. ΧΧΥΗ. 
Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ ἄνυτε, ξυζήτησον ἐμοί τε καὶ τῷ 
σαυτοῦ ξένῳ ένωνν τῷδε περὶ τούτου τοῦ πράγ-- 
ματος, τίνες ἂν εἶεν διδάσκαλοι. ὧδε δὲ σκέψαι" 

εἰ βουλοίμεϑα Ἱμένωνα τόνδε ἀγαϑὸν ἰατρὸν γε-- 
γέσϑαι, παρὰ τίνας ἂν αὐτὸν πέμποιμεν διδασκά- 
λους; ἂρ οὗ παρὰ τοὺς ἰατρούς; ΑΑΙΝ. Πάνυ γε. 

.Σ2. τΤἱ δ᾽, εἰ σκυτοτόμον ἀγαϑὸν βουλοίμεϑα γε- 
γέσϑαι, ἀρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς σκυτοτόμους; ΑΙ. Ἰγαΐ. 

ΣΏ. Καὶ τἄλλα οὕτως; ΑἸΝ. Πάνυ γε. ΣΩ. ὯΩδε 
δὴ μοι πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν εἰπέ" παρὰ τοὺς ἰα- 
τροὺς, φαμέν, πέμποντες τόνδε καλῶς ἂν ἐπέμπομεν, 

βουλόμενοι ἰατρὸν γενέσϑαν" ἀρ ὅταν τοῦτο λέγω- 
μεν, τόδε λέγομεν, ὅτι παρὰ τούτους πέμποντες αὐτὸν 
σωφρονοῖμεν ἄν, τοὺς ἀντιποιουμ νους τε τῆς τέχνης 
μᾶλλον ἢ τοὺς μὴ, καὶ τοὺς μισϑὸν πραττομένους; 
ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ ἀποφήναντας αὑτοὺς διδασκάλους 
τοῦ βουλομένου ἱέναι τὲ καὶ μανϑάνειν; ἀρ᾽ οὐ 
πρὸς ταῦτα βλέψαντες καλῶς ἂν πέμποιμεν; ΑἹ 
Ἰγαί. ΣΙ. Οὐκοῦν καὶ περὶ αὐλήσεως καὶ τῶν ἄλλων 
τὰ αὐτὰ ταῦτα; πολλὴ ἄνοια ἐστι, βουλομένους αὖ- 
λητὴν τινα ποιῆσαι παρὰ μὲν τοὺς ὑπισχνουμένους 
διδάξειν τὴν τέχνην, καὶ μισϑὸν πραττομένους. μὴ 
ἐϑόλειν πέμπειν», ἄλλοις δέ τισι πράγματα παρέχϑιν, 

Ἀ2 
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ζητοῦντα μανϑάνειν παρὰ τοὑτών, οἱ μήτε προςξπόι" 
οὔνται διδάσκαλοι εἶναν, μὴτ᾽ ἐστὶν αὐιῶν μαϑητὴς 
μηδεὶς τούτου τοῦ μαϑήματος, ὃ ἡμεῖς ἀξιοῦμεν μαν- 

ϑάνειν παρ᾽ αὐτῶν, ὃν ἂν πέμπωμεν. οὐ πολλὴ σοι 
δοκεῖ ἀλογία εἶναι; ΑΝ. Ναὶ μὲ Δία ἔμοιγε, καὶ ἀμα- 
ϑ κα γε πρός: ΧΧΥΠΙ. Σ. Καλῶς λέγεις. νῦν τοί- 
γυν ἕξεστί σοι μετ᾽ ἐμοῦ κοινῇ βουλεύεσϑαι περὶ τοῦ 
ξένου τουτουὶ ἹΜένωνος" οὗτος γάρ, ὠ ἄνυτε, πά- 

λυυ λέγεν πρός μεὰ ὅτι ἐπιϑυμεῖ ταύτης τῆς σοφίας 
καὶ ἀρετῆς; ἣ οἵ ἄνθρωποι τάς τε οἰκίας καὶ τὰς 
πόλεις καλῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς γονέας τοὺς αὑτῶν 
ϑεραπεύουσι, καὶ πολίτας καὶ ξένους ὑποδέξασϑαΐξ 

τε καὶ ἀποπέμψαι ἐπίστανται, ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ. 
ταύτην οὖν τὴν ἀρετὴν σκόπει, παρὰ τίνας ἂν πέμ- 
ποντες αὐτὸν ὀρθῶς πέμποιμεν" ἢ δῆλον δὴ, κατὰ 
τὸν ἄρτι λόγον, ὅτι παρὰ τούτους τοὺς ὑπισχνουμέ:. 
γους ἀρετῆς διδασκάλους εἶναι, καὶ ἀποφήναντας αὔ- 

τοὺς κοινοὺς τῶν Ελλήνων τῷ βουλομένῳ μανϑά- 
ψεῖν, μισϑὸν τούτου ταξαμένους τε καὶ πραττομέ- 
γους; ΑΝ. Καὶ τίνας λέγεις τούτους, ὦ Σώκρατες ; 

ΣΩ. Οἶσϑα δήπου καὶ σὺ, ὅτι οὗτοί εἶσιν οἵους οὗ 
ἄν ϑρωποι καλοῦσι σοφιστάς. Α͂Ν. Πφάκλεις, εὐφή- 

μευ; ὧ “Σώκρατες. μηδένα τῶν ξυγγενῶν, μήτε οἱ- 

κείων, μὴτε φίλων, μήτε ἀστῶν, μὴτε ξένων, τοιαὑτὴ 
μανία, λάβοι, ὥςτε παρὰ τούτους ἐλ ϑόντα λωβηϑῆ- 

γαν ἐπεὶ οὗτοϊ γε φανερά ἐστι λώβη τε καὶ διαφϑο-, 
ρὲ τῶν ξυγγιγνομένων. ΣΏ. Πῶς λέγεις, ὦ “Ανυτε; 

οὗτοι ἄρα μόνοι τῶν ἀντιποιουμένων τι ἐπίστασϑαι 
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εὐεργετεῖν, τοσοῦτον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ὅσον οὐ 
μόνον οὐκ ὠφελοῦσιν, ὥςπερ οἱ ἄλλοι, ὅ τι ἄν τις αὖ- 
τοὶς παραδῷ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐναντίον διαφϑείρουσι 

καὶ τούτων φανερῶς χρήματα ἀξιοῦσι πράττεσϑαι; 
ΧΧΙΧ, Ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἔχω ὅπως σοι πιστεύσω. 
οἶδα γὰρ ἄνδρα ἕνα Πρωταγόραν πλείω χρήματα κτη- 
σάμενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας, ἢ Φειδίαν γεν ὃς 
οὕτω περιφανῶς καλὰ ἔργα εἰργάζετο, καὶ ἄλλους 

δέχα τῶν ἀνδριαντοποιῶν. καΐτοι τέρας λέγεις, εἰ, οἵ 

μὲν τὰ ὑποδήματα ἐργαζόμενοι τὰ παλαιά, καὶ τὰ 
ἱμάτια ἐξακούμενοι, οὐκ ἂν δύναιντο λαϑεῖν τριά- 
κονϑ᾽ ἡμέρας μοχϑηρότερα ἀποδιδόντες ἢ παρέλα- 
βον τὰ ἱμάτιά τε καὶ ὑποδήματα ἀλλ᾽ εἰ τοιαῦτα 
ποιοῖεν, ταχὺ ἂν τῷ λιμῷ ἀποθάνοιεν, Πρωταγό- 
ρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν Ελλάδα ἐλάνϑανε διαφϑείρων 
τοὺς ξιγγιγνομένους, καὶ μοχϑηροτέρους ἀἁποπὲμ- 
πῶ» ἢ παρελάμβανε, πλέον ἢ τετταράκοντα ἔτη. οἷ- 
μαι γὰρ αὐτὸν ἀποϑανεῖν ἐγγὺς ἑβδομήκοντα ἔτη 
γεγονότα, τετταράκοντα δὲ ἐν τῇ τέχνῃ ὄντα. καὶ ἐν 
ἅπαντι τῷ γρόνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν ἡμέραν ταυτηνὶ 
εὐδοκιμῶν οὐδὲν πέπατται. καὶ οὐ μόνον ρωταγό- 
ρας, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρότεροι γε- 
γονότες ἐκείνου, οὗ δὲ καὶ νῦν ἔτι ὄντες. πότερον δὴ 
οὖν φῶμεν, κατὰ τὸν σὸν λόγον, εἰδότας αὐτοὺς ξξα- 

πατὰν καὶ λωβᾶσθαν τοὺς νέους, ἢ λεληϑέναν καὶ 
ἑαυτούς; καὶ οἵἴτω μαίνεσϑαι ἀξιώσομεν τούτους, οὺς 

ἔγιοΐ φασι σοφωτάτους ἀνϑροώπων εἶναι; ΑΝ. Πολ- 

λοῦ γε δέουσι μαίψεσϑαι, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ πολὺ 
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μᾶλλον οὗ τοὗτοις διδόντες ἀργύριον τῶν νέων, τοὺ- 

τω» δ᾽ ἔτι μᾶλλον οἵ τούτοις ἐπιτρέποντες, οἵ προς- 
ἥκοντες, πολὺ δὲ μάλιστα πάντων αἵ πόλεις, εῶσαι 
αὐτοὺς εἰσαφικνεῖσϑαιν καὶ οὐκ ἐξελαύνουσαι ) εἴτε 
τις ξένος ἐπιχειρεῖ, τοιοῦτόν τι ποιεῖν, εἴτε ἀστός. 
ΧΧΧ, Σ, Πότερον δὲ, ὦ ἄνυτε, ἠδίκηκέ τίς σε τῶν 
σοφιστῶν; ἢ τί οὕτως αὐτοῖς χαλεπὸς εἶ; ΑΝ. Οὐδὲ 
μὰ Δία ὃ ἔγωγε ξυγγέγονα πώποτε αὐτῶν οὐδενί, οὐδ᾽, 
ἂν ἄλλον ἐάσαιμι τῶν ἐμῶν οὐδένα. Σ.Ω. Ἄπειρος 
ἄρ᾽ εἶ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν. ΑΝ. Καὶ εἴην 7ξ:- 
ΣΩ. Πῶς οὖν ἄν, ὼ δαιμόνιε, εἰδείης περὶ τούτου 

τοῦ πράγματος, εἴτε τι ἀγαϑὸν ἔχει ἐν ἑαυτῷ εἴτε 
φλαῦρον, οὗ παντάπασιν ἄπειρος ἑέης ; ΑΝ. Ῥᾳδίως: 

τούτους γοῦν οἷδα οἵ εἰσιν, εἶτ᾽ οὖν ἄπειρος αὐτῶν εἰ- 

μι, εἴτε μή. ΣΏ. Πάντις εἶ ἴσως, ὦ “Ανυτε. ἐπεὶ 

ὅπως γε ἄλλως οἶσϑα τούτων πέρι, ἐξ ὦ ὧν αὐτὸς λέγεις, 

ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτους ἐζητοῦμεν τί-- 
γὲς εἰσι, παρ᾽ οὃς ἂν ἸΠένων ἀφικόμενος μοχϑηρὸς 
γένοιτο. οὗτοι μὲν γάρ, εἰ σὺ βούλει, ἔστωσαν οἱ σο- 
φισταί, ἀλλὰ δὴ ἐκείνους εἰπὲ ἡμῖν» καὶ τὸν πατρι- 
κὸν τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτησον, φράσας αὐτῷ παρὰ 
τίνας ἀφικόμενος ἐν τοσαύτῃ πόλει τὴν ἀρετὴν, ἣν 
γὺῦν δὴ ἐγὼ διῆλϑον, γένοιτ᾽ ἂν ἄξιος λόγου. ΑΝ. Τίέ 
δὲ αὐτῷ οὐ σὺ ἔφρασας ; Σ.Ώ. ᾿4λλ᾽ οὺς μὲν ἐγὼ ἤμην 
διδασκάλους τούτων εἶναι, εἶπον, ἀλλὰ τυγχάνω οὐ- 
δὲν λέγων; ὡς σὺ φής. Α͂Ν. Καὶ ἴσως τι λέγεις. ΣΩ. 

᾿Αλλὰ σὺ δὴ ἐν τῷ μέρει αὐτῷ εἰπέ, παρὰ τίνας ἔλϑῃ 
᾿Αϑηναίων'" εἰπὲ ὄνομα ὅτου βούλει. ΧΧΧΙ. ΑΝ. Τί 
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δὲ ἑνὸς ἀνθρώπου ὄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; ὅτω γὰρ ἂν 
5 Π 3 -»οΣ΄7: » 5 -»“οἠ Ξ“- Π 2 

ἐντύχῃ «ϑηναίων τῶν καλῶν καγαϑῶν, οὐδείς ἔστιν 

ὃς οὐ βελτίω αὐτὸν ποιήσειν ἢ οἱ σοφισταί, ἐάνπερ 
ἐϑέλη πείϑεσϑαι. ΣΩΏ. Πότερον δὲ οὗτοι οἵ καλοὶ 
καγαϑοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι; παρ᾽ 
οὐδενὸς μαϑόντες, ὃ ὅμως μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἱοΐ 
τε ὄντες ταῦτα, ἃ αὐτοὶ οὐκ ἔμαϑον; ΑΝ. Καὶ τοὺ- 

τους ἔγωγε ἀξιῶ παρὰ τῶν προτέρων μαϑεῖν, ὄντων 
καλῶν κἀγαϑῶν. ἢ οὐ δοκοῦσί σοι πολλοὶ καὶ ἀγα: 
ϑοὲ γεγονέναι ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄνδρες; Σ.Ω. Ἔμοι- 
γε, ὦ '᾿Ἄνυτε, καὶ εἶναι δοκοῦσιν ἐγϑάδε ἂγ ναϑοὶ τὰ 

πολιτικά, καὶ γεγονέναν ἕτι οὐχ ἧττον ἢ εἶναι" ἀλλὰ 
μῶν καὶ διδάσκαλοι ἀγαϑοὶ γεγόνασι τῆς αὑτῶν ἄρε- 
τῆς; τοῦτο γάρ ἐστι, περὶ οὗ ὃ λόγος ἡμῖν τυγχάνει 
»ὔ» 3 5 3.ϑ κυ 2 ᾿ 51 4 ,» Ύ Ι ΞΘ» 

ὧν, οὔκ, εἰ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἢ μὴ ἄνδρες ἐνθάδε, οὐδ᾽, 
2 Υ 2 ῳ Υ͂ 9 2 5 7 » 

εἶ, γεγόνασιν ἐν τῷ πρόσϑεν" ἀλλ᾽ εὖ διδακτόν ἐστιν 
ἀρετή, πᾶλαι σκοποῦμεν. τοῦτο δὲ σκοποῦντες τόδε 

σκοποῦμεν" ἀρὰ οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες καὶ τῶν νῦν καὺ: 
τῶν πρότερον ταύτην τὴν ἀρετὴν, ἣν αὐτοὶ ἀγαϑοὺ 

ἦσαν, ἠπίσταντο καὶ ἄλλῳ παραδοῦναι, ἢ οὐ παρα- 
δοτὸν τοῦτο ἀνϑρώπῳ, οὐδὲ παραληπτὸν ἄλλῳ παρ᾽ 
ἄλλου ; τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ τε καὶ Π1ἐ-- 

γων. ΧΧΧΙΠ. ἴδε οὖν σκόπει, ἐκ τοῦ σαυτοῦ λό- 
᾿ , 3 ϑ Π 2. ᾽ 27 γου" Θεμιστοκλέα οὐκ ἀγαϑὸν ἂν φαίης ἄνδρα γεγο- 

γέναι; ΑΝ. Ἔγωγε πάντων ; 7ε μάλιστα. Σ.Ω. Οὐκ-- 
οὗν καὶ διδάσκαλον ἀγαϑόν, εἴπερ τις ἄλλος τῆς αὖ: 
τοῦ ἀρετῆς διδάσκαλος ἦν, κἀκεῖνον εἶναι; 4Ν. οἵ- 

μαν ἔγωγε; εἴπερ ἐβούλετό γε. Σ.Ω. “Αλλ᾽, οἴει, οὐκ ἂν 
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Ἐν : δ 
ἐβουλήϑη ἄλλους τὲ τινας καλοὺς κἀγαϑοὺς γενέ- 

Υ͂ Υ |] ε . «ε Ὁ μ».) » 

σϑαι, μάλιστα δὲ πον τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ; ἢ οἷεν 
32.ϑΝ 4 »“ 3 αὖ Ἰὼ ἤ 52 

αὐτὸν φϑονεῖν αὐτῷ, καὶ ἐξεπίτηδες οὐ παραδιδόναι 
τὴν ἀρετὴν, ἣν αὐτὸς ἀγαϑὸς ἦν; ἢ οὐκ ἀκήκοας, ὅτο 
Θεμιστοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἱππέα μὲν ἐδιδά- 
ξατο ἀγαϑόν; ἐπέμενε γοῦν ἐπὶ τῶν ἵππων ὀρϑὸς 
ξστηκώς, καὶ ἠκόντιζεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρϑός, καὲ 
ἵὕὔ Υ ᾿ ᾿ »] ε ΦΔΟ -Ὁ 3 

ἐλλα πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ εἰργάζετο, ἃ ἐκεῖνος αὐτὸν 

ἐπαιδεύσατο, καὶ ἐποίησε σοφόν, ὅσα διδασκάλων 

ἀγαϑῶν εἴχετο" ἢ ταῦτα οὖκ ἀκήκοας τῶν πρεςβυτὲ- 
ρων; ΑΝ. ᾿Ακήκοα. ΣΙ. Οὐκ ἂν ἄρα τὴν γε φύσιν 

δι ει 5 -“ 3 Υ̓͂ Σ Ψ» “ Γ 

τοῦ υἱεος αὑτοῦ ἡτιασὰτ ἂν τις εἶναι κακὴ». ΑΝ. 

ἥσως οὐκ ἄν. Σ. Τί δὲ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ὃ Θε- 
ἰ ᾿ ᾿ « 

μιστοκλέους ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ σοφὸς ἐγένετο ἅπερ 
ὃ παιὴρ αὐτοῦ, ἤδη του ἀκήκοας ἢ νεωτέρου ἢ πρες- 
βυτέρου; ΑΝ. Οὐ δῆτα. Σ,Ω. ᾽4ρ᾽ οὖν ταῦτα μὲν οἱό- 
μεϑὰ βούλεσθαι αὐτὸν τὸν αὑτοῦ υἱὸν παιδεῦσαι, ἣν 
δὲ αὐτὸς σοφίαν ἣν σοφός, οὐδὲν τῶν γειτόνων βελ- 
τίο ποιῆσαι; εἴπερ ἢν γε διδακτὸν ἡ ἤ ἀρετή ; ἘΑ͂Ν: 
Ἴσως μὰ ΖΔ ἡ οὔ. ΧΧΧΠΙ. Σ. Οὗτος μὲν δή σοι 
τοιοῦτος διδάσκαλος ἃ ἀρετῆς » ὃν καὶ σὺ ὁμολογεῖς ἐν 
τοῖς ἀρίστοις τῶν προτέρων εἶναι. ἄλλον δὲ δὴ σκε-: 
ψώμεϑα, ᾿Πρισιείδην τὸν “Δυσιμάχου " ἢ τοῦτον οὐχ 
ὁμολογεῖς ἀγαθὸν γιγονέναι; ΑΝ Ἔγωγε πάντως 

δήπου. Σ.Ω. Οὐκοῦν καὶ οὗτος τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ 
«Ἱυσίμαχον , ὅσα μὲν διδασκάλων εἴχετο, κάλλιστα 
᾿᾿ϑηναίων ἐπαίδευσεν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοκεῖ σοι ὅτου- 

φ-ν ᾿ ᾿ ’ 

οὖν πεποιηκέναι» τούτῳ γάρ ποῦ καὶ σὺ ξυγγέγο- 
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᾿ -Ὁ τ 5 3 ι 

γας, καὶ δρᾷς οἷός ἐστιν. εἰ δὲ βούλει, Περικλέα, οὕ- 
“Ὁ 2 “" 3 Φ [ ςὦ« 

τω μεγαλοπρεπῶς σοφὸν ἄνδρα, οἷἶσϑ'᾽ ὅτι δύο υἱεῖς 

ἔϑρεψε, Πάραλον καὶ Ξάνϑιππον. ΑΝ΄ Ἔγωγε. “2. 

Τούτους μέντοι, ὡς οἶσϑα καὶ σὺ, ἱππέας μὲν ἐδίδα- 

ἕεν οὐδενὸς χείρους 4ϑηναίων, καὶ μουσικὴν καὶ 

ἀγωνίαν καὶ τἄλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνης ἔχεται, 
5 ᾿ Π Φ 4 ᾿ ΔΨ ΕῚ 3 » ΓῚ 

οὐδενὸς χείρους" ἀγαϑοὺς δὲ ἄνδρας ἀρὰ οὐκ εβοὺ- 
« Σ ᾿ 2 δ 

λετο ποιῆσαι; δοκῶ μέν, ἐβούλετο" ἀλλὰ μὴ οὔκ ἢ δι" 

δαχτόν. ἵνα δὲ μὴ ὀλίγους οἴῃ καὶ τοὺς φαυλοτά- 

τους ᾿4ϑηναίων ἀδυνάτους γεγονέναι τοῦτο τὸ πρᾶὰγ- 

μα, ἐνθυμήϑητι ὅτι Θουκυδίδης αὖ δύο υἱεῖς ἔϑρε- 

ψε, Μελησίαν καὶ Στέφανον, καὶ τούτους ἐπαίδευσε 

χὰ τε ἄλλα εὖ, καὶ ἐπάλαισαν κάλλιστα ᾿᾿ϑηναίων. 

᾿πὸν μὲν γὰρ Ξανϑίῳ ἔδωκε, τὸν δὲ Εὐδώρῳ" οὗτοι 
, ) -Ὁ ᾽ 3 

δὲ που ἐδόκουν τῶν τότε κάλλιστα παλαΐειν" 1) οὗ 

μέμνησαι; ΑΝ. Ἔγωγε, ἀκοῇ. ΧΧΧΙΝ, 22. Οὐκ- 

οὔ» δῆλον, ὅτι οὗτος οὐκ ἄν ποτε, οἵ μὲν ἔδει δαπα- 

γώμενον διδάσκειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε τοὺς παῖδας 
ν « “Ὁ ς [2 ᾿ φι », 3 , ΕῚ 4 

τοὺς αὑτοῦ" οἱ δὲ οὐδὲν ἔδει ἀναλώσαντα ἀγαϑους 

ἄνδρας ποιῆσαι, τοῦτο δὲ οὐκ ἐδίδαξεν, εἰ διδακτὸν 
“" ᾿ ᾿ ᾿ - “ ι 

ἣν. ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὃ Θουκυδίδης φαῦλος ἦν, καὶ οὐκ 

ἦσαν αὐτῷ πλεῖστοι φίλοι ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμά- 

χων; καὶ οἰκίας μεγάλης ἦν, καὶ ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ 
᾿ ἀν αϑι" ὁ χϑν ε ὧν ᾿- 
πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν. ὥςτε, εἴπερ ἦν 

»- ῇ 2 ο 3 τ.ἅ ΒΡ 3 ω 4 

τοῦτο διδακτόν. ἐξευρεῖν ἄν, ὅςτις ἔμελλεν αὐτοῦ τοὺς 

υἱεῖς ἀγα οὺς ποιήσειν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων τις ἢ τῶν 
32 } Ἵ «- ᾿ -»οσ͵ὄ . 

ξένων, εἰ αὐτὸς μὴ “σχόλαζ: διὰ τὴν τῆς “ὀλεῶς ἔπι" 
-᾿ 
- 

μέλειαν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἑταῖρε ἄγυτε, μὴ οὐκ ἢ δὲ- 
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δαχτὸν ἀρετή. ΑΝ. ὮΙ Σώκρατες, δ χδίως μοι δοκεῖς 
κακῶς λέγειν ἀνθρώπους. “γὼ μὲν οὖν ἄν σοι ξυμ- 
βουλεύσαιμιε, εἰ εϑέλεις ἐμοὶ πείϑεοϑαι, εὐλαβεῖ- 
σϑαι ὡς ἴσως μὲν καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει ῥᾷόν ἐστι - ο 2 ’ Ξγν., ὑφ Ὁ ἐν " ᾿ ᾿ ͵ ᾿ κακῶς ποιεῖν ἀνϑρώπους, 1) εὖ, ἐν τῇδε δὲ καὶ πάνυ 
οἶμαι δὲ σε καὶ αὐτὸν εἰδέναι. ΧΧΧΥ͂. ΣΩ. 17έ- 
γων, ᾿ἄνυτος μὲν μοι δοκεῖ χαλεπαίνειν, καὶ οὐδὲν 
ϑαυμάξω" οἴεται γάρ μὲ πρῶτον μὲν κακηγορεῖν τού- 
τοὺς τοὺς ἄνδρας" ἔπειτα ἡγεῖται καὶ αὐτὸς εἶναι εἷς 
τούτων. ἀλλ᾽ οὗτος μέν, ἐάν ποτε γνῷ, οἷόν ἐστι τὸ κα- 
ὡς λέγειν, παύσεται χαλετεαίνων- γῦν δὲ ἀγνοεῖ. σὺ 
δὲ μοι εἰπέ" οὐ καὶ παρ᾽ ὑμῖν εἰσὶ καλοὶ καγαϑ οἱ 
ἄνδρες; ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ. Τί οὖν; ἐθέλουσιν 
οὗτοι παρέχειν αὑτοὺς διδασκάλους τοῖς νέοις, καὶ 
ὁμολογεῖν διδάσκαλοί τε εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετὴν; 
11ἘΝ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ “Σώκρατες, ἀλλὰ τοτὲ μὲν 
ἂν αὐτῶν ἀκούσαις ὡς διδακτόν, τοτὲ δὲ ὡς οὔ. ΣΩ: 
Φῶμεν οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τούτου τοῦ 
πράγματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται; ΠΙΕῚΥ. 
Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. Σ'Ω,. Τί δὲ δὴ; οἵ σοφι, 
σταὶ σοι οὗτοι, οἵπερ μόνοι “παγγέλλονταν, δοκοῦσι 
διδάσκαλοι εἶναι ἀρετῆς; ΜΈΝ. Καὶ Τοργίου μάλι-: 
στα, ὦ Σώκρατες, ταῦτα ἄγαμαι, ὅτι οὐκ ἄν ποτα 
αὐτοῦ τοῦτο ἀκούσαις ὑπισχνουμένου, ἀλλὰ καὶ τῶν 
ἄλλων καταγελᾷ, ὅταν ἀκούσῃ ὑπισχνουμένων: ἀλλὰ 
λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα σοὺ 
δοκοῦσιν οἱ σοφισταὶ διδάσκαλοι εἶναι. ΜῈΝ. Οὐκ 
ἔχω λέγειν», ὦ Σώκρατες. καὶ γὰρ αὐτὸς ὅπερ οἵ πολ: 
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λοὶ πέπονθα" τοτὲ μὲν μοι δοκοῦσι; τοτὲ δὲ οὐ. ΣΩ.. 
Οἴἶσϑα δὲ ὅτι οὐ μόνον σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 
πολιτικοῖς τοῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδακτόν, τοτὲ 

δ᾽ οὔ, ἀλλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσϑ'᾽ ὅτι ταυτὰ 
ταῦτα λέγει; ΜΕΝ. Ἐν ποίοις ἕπεσιν; ΧΧΧΥ͂!Ι, 
ΣΟ. Ἐν τοῖς ἐλεγεΐοις " οὗ λέγει) 

ἹΚαὺ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσϑεε" καὶ μετὰ τοῖσιν 

ἽἼζε καὶ ἅνδανε τοῖς, ὧν μεγάλῃ δύναμις. 

Ἐσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ' ἐσθλὰ διδάξεαε" ἢν δὲ κακοῖσι 

Συμμέσγῃς.» ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 

Οἶσϑ᾽ ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἂρε- 

τῆς λέγει; ΜῈΝ. Φαίνεταί γε. ΣΏ. Ἔν ἄλλοις δὲ 
γε ὀλίγον μεταβὰς, 

Ἐὶ δ᾽ ἦν ποιητὸν τε (φησὲν) καὶ ἔνϑετον ἀνδρὲ νόημα ὶ 

λέγει πως ὅτι 

πολλοὺς ἂν μισϑοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 

οὗ δυνάμενοι τοῦτο ποιεῖν. καί, 
Οὔποτ' ἂν ἐξ ἀγαϑοῦ πατρὸς ἔγεντο κακός, 

Ιειϑόμενος μύϑοισε σαὐφροσιν" ἀλλὰ διδάσκων 

Οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ᾽ ἀγαϑόν. 

[ Ἠ ες; σας ξε ΡΗ ᾽ ᾿ - 9᾽ ὦ Ψ 7 Ὡννοεῖς ὅτι αὐτὸς αὑτῷ πάλεν περὶ τῶν αὑτῶν τἄναν- 
τία λέγει; ΜῈΝ. Φαίνεται. Σ.Ώ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν 
ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ οἱ μὲν φάσκοντες δὲ- 
δάσκαλοι εἶναι, οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσκαλοι ὅμολο- 

- 3 727 φ.ι 39 δ. ἢ 9 Ἷ 4 

γούνται, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίστασθαι, ἀλλὰ πονηροὲ 
τῳ 9 - -- ἐπ ' ᾿ εἶναι περὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα, οὗ φασ' διδάσκα: 

τ {: 3 ᾿ 9 λοι εἶναι; οἵ δὲ ὁμολογούμενοι αὐτοὶ καλοὶ κἀγαϑοὺ 
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τοτὲ μέν φασιν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι, τοτὲ δὲ οὔ τοὺς 
οὖν οὕτω τεταραγμένους περὶ ὁτουοῦν φαίης ἂν σὺ 
κυρίοις διδασκάλου. εἶναι; ΜῈΝ. Μὰ ΖΔ οὐκ ἔγω- 
γε. ΧΧΧΥΉΙ. Ζ. Οὐκοῦ», εἰ μήτε οἵ σοφισταΐ, 

μήτε οἵ αὐτοὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ ὄντες, διδασκαλοί εἰσι 
τοῦ πράγματος, δῆλον ὅτν οὐκ ἂν ἄλέοι γε. ΜΕΝ. 
Οἵ μοι διαὶ ΣΏ, Εἰ δὲ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ 
μαϑηταῖ. ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι ἔχειν, ὡς λέγεις. ΣΏ. 

᾿Ὡμολογήκαμεν δὲ γε, πράγματος οὗ μήτε διδάσκα- 
λοι μὴτε μαϑηταὶ εἶεν, τοῦτο διδακτὸν μὴ εἶναι; 
ἍΤΕ... ᾿Ὡμολογήκαμεν. Σ,Ώ. Οὐκοῦν ἀρετῆς οὐδα- 
μοῦ φαίνονται διδάσκαλοι; ἩΤΕΝ,. Ἔστι ταῦτα. 
ΣΏ.. Εἰ δέ γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταί;» ΜΕΝ. 
Φαίνεται οὕτως. Σ.Ώ.᾿Δρετὴ ἄρα οὐκ ἂν εἴη διδακτόν. 

ΜΕΝ. Οὐκ ἔοικεν, εἴπερ ὀρϑῶς ἡμεῖς ἐσκεψάμεϑα. 
ὥςτε καὶ ϑαυμάζω δὴ; ὦ Σώκρατες, πότερόν ποτξ 

οὐδ᾽ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἄνδρες, ἢ τίς ἂν εἴη τρόπος τῆς 
γενέσεως τῶν ἀγαϑῶν γι γνομένων. ΣΏ. Κινδυνεὺο- 
μὲν, ὦ Μένων, ἐγώ τε καὶ σὺ, φαῦλοΐ τινες εἶναι ἄν- 
δρες, καὶ σὲ τε Γοργίας οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευκέναι; 
καὶ “μὲ Πρόδικος. παντὸς μᾶλλον οὖν προσεκτέον τὸν 
νοῦν ἡμῖν αὐτοῖς, καὶ ζητητέον, ὅςτις ἡμᾶς ἑνί γέ τῳ 
τρόπῳ βελτίους ποιήσει. λέγω δὲ ταῦτα, ἀποβλέψας 
πρὸς τὴν ἄρτι ζήτησιν" ὡς ἡμᾶς ἔλαϑε καταγ'λάστως, 

ὅτι οὐ μόνον ἐπιστήμης ἡγουμένης, ὀρϑῶς τε καὶ εὖ 
τοὶς ἀνϑοώποις πράττειαι τὰ πράγματα, ἢ, εἰ μὴ 
τοῦτο δοίημεν, ὡς οὐ μόνον ἐπιστήμη... ἀλλὰ καὶ ἀλ- 
λου τινός, ἴσως καὶ διαφεύγειν ἡμᾶς τὸ γνῶναι; τίνα 
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ποτὲ τρόπον γίγνονται οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες. ἍΜἶΔηῪΣΝ. 
Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες; 24). ἴ2δε, ὃ ὅτι τοὺς 

μὲν ἀγαϑοὺς ἄνδρας δεῖ ὠφελίμους εἶναι; ὀρϑῶς 

ὡμολογήπαμεν τοῦτό γε, ὅτι οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι" ἢ 
γάρ; ΜΕΝ. Ναΐ. ΣΏ. Καὶ ὅτι γε ὠφέλιμοι ἔσον- 
ται, ἂν ὀρϑῶς ἡμῖν ἡγῶνται τῶν πρυγμάτων, καὶ 

τοῦτό που καλῶς ὡμολογοῦμεν ΜΕΝ. Ναί." ΣΏ. 
Ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστιν ὀρϑῶς ἤγ: ἶσϑαι, εὧὼν μὴ φρόνιμος 
ἢ» τοῦτο ὅμοιοί ἐσμὲν οὐκ ὀρϑῶς ὡμολογηκόσι. 

ἽΜἝῈΕΙΝ. Πῶς δὴ. ὀρϑῶς λέγεις; ΧΧΧΥΙΙ. ΣῺΩ. 

᾿Εγὼ ἐρῶ. εἴ τις εἰδὼς τὴν ὁδὸν τὴν εἰς “άρισσαν ἢ 
ὅποι βούλοιο ἄλλοσε, εἰ βαδίζοι καὶ ἄλλοις ἡγοῖτο, 
ἄλλο τι ἢ ὀρϑῶς ἂν καὶ εὖ ἡγοῖτο; ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
ΣΩΏ. Τί δ᾽, εἴ, τις ὀρθῶς μὲν εἴη δοξάξων, ἥτις ἐστὲν ἥ 

ὁδὸς , ἐληλυϑὸὼς δὲ μή, μηδ᾽ ἐπιστάμενος, οὐ καὶ οὗτος 
ἐν ὀμθᾶς ἡγοῖτο; ΜΕΝ. Πάνυ γε, ΣΏ. Καὶ ἕως γ᾽ 

ἄν που ὀρδὴν δόξαν ἔχη περὶ ὧν ὃ ἕτερος ἐπιστήμην; 
οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν ἔσται, οἰόμενος μὲν ἀλη ϑῆ, φρο» 
νῶν δὲ μή, τοῦ τοῦτο φρονοῦντος. ΠΕ Ν. Οὐδὲν γάρ. 

ΣΩ. Δόξα ἄρα ἀληϑὴς πρὸς ὀρθότητα πράξεως οὐ- 
δὲν χείρων ἡγεμὼν φρ' γήσεως. παὸ τοῦτό ἔστιν, ὃ νῦν 
δὴ παρελείπομεν ἐν τῇ περὶ τῆς ἀρετῆς σκξψεῖ; ὁποῖόν 
τι εἴη, λέγοντες, ὅ ὅτι φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ ὁρ-- 
ϑῶς πράττειν" τὸ δὲ ὦ ἄρα καὶ δός“. υ ἦν ἀληϑής. ΜΕΝ. 
Ἔοικε. Σ.Ω. Οὐδὲν ἄρα ἧττον ὠφέλιμόν ἐστιν ὀρϑὴ 
δόξα ἐπιστήμης. ΜῈΝ. Τοσούτῳ 78; ὦ Σώκρατες, 

᾿ ὅτι ὃ μὲν τὴν ἐπιστήμην ἔχων, ἀεὶ ἂν ἐπιτυγχάνοι; 
« ᾿ Α ( ΄ , 4 2 5 ᾽ 

ὃ δὲ τὴν ὀρθὴν δόξαν, τοτὲ μὲν ἂν ἐπιτυγχάγου, τοτὲ 
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δ᾽ οὔ. ΣΩ. Πῶς λέγεις; ὃ ἀεὶ ἔγων ὀρϑὴν δόξαν, 
οὐκ ἀεὶ τύγχάνοι, ἕωςπερ ἂν ὀρϑὰ δοξάζοι; ΧΧΧΙΧ, 

ΜΕΝ. ᾿νάγκη μοι φαίνεται" ὥςτε ϑαυμάζω, ὦ Σώ-᾿ 
κρατες, τούτου οὕτως ἕχοντος, ὃ τι δή ποῖε πολὺ τι- 
μιωτέρα ἡ ἐπιστήμη τῆς ὀοϑῆς δόξης, καὶ δι᾽ ὅ τι τὸ 
μὲν ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἐστιν αὐτῶν. ΣΩ,. Οἶσθα 
οὖν διότι ϑαυμάξεις, ἢ “γώ σοι εἴπω; ΜΕΝ. Πά- 
γυ γ᾽ εἰπέ. ΣΩ. Ὅτι τοῖς Ζαιδάλου ἀγάλμασιν οὗ 
προσέσχηκας τὸν νοῦν" ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔστι παρ᾽ ὑμῖν. 
ἍΠΕΝ. Πρὸς τί δὲ δὴ τοῦτο λέγεις; Σ.Ω. Ὅτι καὶ 
ταῦτα, ἐὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἢ, ἀποδιδράσκει καὶ δρα- 
σεετεύει, ἐδν δὲ δεδεμένα, παραμένει. ΜΕΝ. Τὶ οὖν 
δή; ΣΩ. Τῶν ἐκείνου ἜΡΟΝ Ἀελάβέγοη μὲν ἐκτῆ- 
σϑαι, οὐ πολλῆς τινος ἀξιόν ἐστι τιμῆς, εὗςπερ δρα- 

πέτην τ θμς οὐ γὰρ παραμένει" δεδεμένον δὲ, 
στολλοῦ δίξιον" πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα ἐστί. πρὸς τί 
οὖν δὴ λέγω ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς ἀληϑεῖς. 
᾿χαὶ γὰρ αἵ δόξαι αἵ ἀληϑεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρόνον 
παραμένωσι, καλὸν τὸ χρῆμα, καὶ πάντα τἀγαϑὰ ἐρ- 
γάζονται" πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐθέλουσι παραμένειν; 
ἀλλὰ ΜΕ ΌΡΟΣ ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου" 

ὥςτε οὐ πολλοῦ ἀξιαΐ εἰσιν, ἕως ἄν τις αὐτὰς δήσῃ 
αἰτίας λ0᾽ γισμῷ. τοῦτο δ᾽ ἐστί, ΠΖέγων ὃ ἑταῖρε, ἀνάμγη- 
σις, ὡς ἐν τοῖς πρόσϑεν ἡμὶν ὡμολόγηται. ἐπειδὰν δὲ 
δεϑῶσι; πρῶτον μὲν ἐπιστῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μό- 
ψιμοι. καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπιστήμη ὀρθῆς 
εδόξης ἐστέ, καὶ διαφέρει δεσμῷ ἑ ἐπιστήμη ὀρϑῆς δό- 
ξης. ΜΕΝ. Νὴ τὸν Ζία» ὦ ὦ Σώκρατες, ἔοικε τοιούτῳ 
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ιν. ΧΙ ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ ἐγὼ ὡς οὖκ εἰδὼς λέ: 
γω; ἀλλὰ εἰκάξω. ὅτι δὲ ἐστί τι ἀλλοῖον ὀορϑὴ δόξα 

καὶ ἐπιστήμη; οὐ πάνυ μοι δοκῶ τοῦτο εἰκάξειν" ἀλλ᾽ 
εἴπερ τι ἄλλο φαΐην ἂν εἰδέναι -- ὀλίγα δ᾽ ἂν φαίην -- ἕν 
δ᾽ οὖν καὲ τοῦτο ἐκείνων ϑείην ἂν ὧν οἶδα. ΜῈΝ. 

Καὶ ὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες, λέγεις. ΣΏ. Τί δέ; 

τόδε οὐκ ὀρϑῶς, ὅτι ἀληϑὴς δόβϑαχα ἡγουμένη τὸ ἕρ- 

[γον ἑκάστης τῆς πράξεως οὐδὲν χεῖρον ἀξ ναὶ ἢ) 

ἐπιστήμη; ΜΈΝ. Καὶ τοῦτο δοκεῖς μοι ἀληϑῶς λέ- 

γειν. ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα ὀρϑὴ δόξα ἐπιστήμης χεῖρον 
οὐδὲ ἧττον ὠφελίμη ἔσται εἰς τὰς πράξεις, οὐδὲ ἀνὴρ 
“ὃ ἔχων ὀρϑὴν δόξαν, ἢ ὃ ἐπιστήμην. ΠΕΝ. Ἔστι 

᾿φαῦτα. Σ.Ω. Καὶ μὴν ὅ γε ἀγαϑὸς ἀνὴρ ὠφέλιμος 
β ἡμῖν ὡμολόγηται εἶναι. ΜῈΝ. Ναί. ΣΩ. Ἐπειδὴ 
᾿χοίνυν οὐ μόνον. δι᾽ ἐπιστήμην ἀγαϑοὶ ἄνδρες ἂν εἶεν 
καὶ ὠφέλιμοι ταῖς πόλεσιν, εἴπερ εἰέν, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ὃῤ- 

ϑὴν δόξαν, τούτοιν δὲ οὐδέτερον φύσει ἐστὲ τοῖς ἃ»: 

ϑοώποις, οὔτε ἐπιστήμη, οὔτε δόξα ἀληϑὴ ς» οὔτ᾽ 

ἐπίχτητα - ἢ δοκεῖ σοι φύσει ὁποτερονοῦν αὐτοῖν εἶ- 
γαι 3 ἍΝ. Οὐκ ἔμοιγε. ΣΙ. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ οὗ 
φύσει, οὐδὲ οἵ ἀγαϑοὶ φύσει εἶεν ἄν; ΜΕΝ. Οὐ 

δῆτα. Σ΄. ᾿Επειδὴ δὲ γε οὗ φύσει, ἐσκοποῦμεν τὸ 
ετὰ τοῦτο, εἰ διδακτόν ἐστι. Π1ΕΝ. Ναί. ΣΙΏ. 

Οὐκοῦν διδακτὸν ἔδοξεν εἶναι, εἶ φρόνησις ἢ ἤ ἀρετή ; 

ΜΕΝ. Ιγαί. ΣΏ. Καὶ εἴ γε διδακτὸν ἑἕη, φρόνησις 
“ἂν εἶναί; ΜΕΝ. Πάνυ" τῆ “22. Καὶ "εἰ μὲν γε δι- 
δάσκαλοι εἶεν, διδαχτὸν ἂν εἶναι; μὴ ὄντων δέ, οὗ β 

διδαντόν; 21Ε.Υ. Οὕτως. ΣΑΙ. ᾿Αλλὰ μὴν ὡμολογὴ- 

β 
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καμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδασκάλους. ΜῈΝ. Ἔστι, β 

ταῦτα. ΣΩ. Ὡμολογήκαμεν ἄρα μήτε διδακτὸν αὐτὸ 
μήτε φρόνησιν εἶναι; ΜΕΝ. Πάνυ γε... «ΣΏ. ᾿Αλλὰ 

μὴν ἀγαϑόν γε αὐτὸ ὡμολογοῦμεν εἶναι. ΜΕΝ. 

Ἰγαί, Σ1. ᾿Ώφελιμον δὲ καὶ ἀγαϑὸν εἶναι τὸ ὀρϑῶς 
ἡγούμενον. ΜῈΝ, Πάνυ γε: ΣΙ. Ὀρϑῶς δὲ γδϑ 
ἡγεῖίσϑαι δύο ὄντα ταῦτα μόνα, δόξαν τε ἀληϑὴ καὶ 
ἐπιστήμην, ἃ ἔχων ἄνθρωπος ὀρϑῶς ἡγεῖται. τὰ 
γὰρ ἀπὸ τύχης γιγνόμενα, οὐκ ἀνθρωπίνῃ ἡγεμονίᾳ 

“- 
« γίγνεται" ᾧ δὲ ἄνϑρωπος ἡγεμών ἔστι» ἐπὶ τὸ ὁρ-. 
. 

ϑόν, δύο ταῦτα, δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιστήμη. ΕΙΝ.. 
Δοκεῖ μοι οὕτως. ΧΙ]. ΣΙ. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ οὐ δι" 
δακτόν ἐστιν, οὐδ᾽ ἐπιστήμη δὴ ἔτι γίγνεται ἡ ἀρετὴ; 
ΤΕ Ν. Οὐ φαίνεται. (Σ.Ώ. Δυοῖν ἄρα ὄντοιν ἀγα- 
ϑοῖν καὶ ὠφελίμοιν, τὸ μὲν ἕτερον ἀπολέλυται, καὶ 
οὐκ ἂν εἴη ἐν πολιτικῇ πράξει ἐπιστήμη ἡγεμών. 
ΤΊΕ.Ν. Οὔ μοι δοκεῖ. ΣΏ. Οὐκ ἄρα σοφίᾳ τινὶ οὐδὲ 
σοφοὶ ὄντες οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς πόλεσιν 
οὗ ἀμφὶ Θεμιστοκλέα τε καὶ οὺς ἄρτι 'ἄνυτος ὅδε 
ἔλεγε. διὸ καὶ οὐχ οἷοί τε ἄλλους ποιεῖν τοιοὑτους 

οἷοι αὐτοί εἰσιν, ἅτε οὐ δι᾿ ἐπιστήμην ὄντες τοιοῦ- 

τοι. ΕΝ. Ἔοικεν οὕτως ἔχειν, ὦ ὦ Σώκρατες, ὡς λέ- 

γεις, ΖΣΏ. Οὐκοῦν, εἰ μὴ ἐπιστήμῃ, εὐδοξίᾳ δὴ τὸ 
λοιπὸν γίγνεται, ἢ οἵ πολιτικοὶ ἄνδρες χρώμενοι τὰς 
σπτόλεις ὀρϑοῦσιν, οὐδὲν διαφερόντως ἔχοντες πρὸς τὸ 

φρονεῖν , ἢ οἵ- χρησμῳδοί τε καὶ οὗ ϑεομάντεις. καὶ 
γὰρ οὗτοι λέγυυσι μὲν ἀληϑῆ καὶ πολλά, ἴσασι δὲ 
ϑυδὲν ὧν λέγουσε. ΜῈῈΕΝ. Κινδυγεῦει οὕτως ἔχειν. 
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ΣΏ. Οὐκοῦν, ὦ ἡτένων, ἄξιον τούτους Θείους καλεῖν 

τοὺς ἄνδρας, οἵτινες νοῦν μὴ ἔχοντες πολλὰ καὶ με- 
γάλα κατορϑοῦσιν ὧν πράττουσι καὶ λέγουσι; ΙΕ Ν. 
Πάνυ γε. (Σ. ᾿Οορϑῶς ἂν οὖν καλοῖμεν ϑείους τε, οὺς 

νῦν δὴ ἐλέγομεν, χρησμῳδοὺς καὶ μάντεις καὶ τοὺς 
ποιητικοὺς ἅπαντας" καὶ τοὺς πολιτικοὺς οὐχ ἧκι- 

στὰ τούτων φαῖμεν ἂν ϑείους τε εἶναι καὶ ἐνϑουσιά- 
ζειν, ἐπίπγους ὄντας καὶ κατεχομένους ἔκ τοῦ ϑεοῦ, 

ὅταν κατορϑῦσι λέγοντες πολλὰ καὶ μεγάλα πρᾶγ- 
ματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσι. Π1ῈΕ}Ν. Πάνυ γε. 
ΣῺ. Καὶ αἵ γε γυναῖκες δήπου, ὦ Πϊέγων, τοὺς 

ἀγαϑοὺς ἄνδρας ϑείους καλοῦσι, καὶ οἵ “άκωνες, 
ὅταν τινὰ ἐγκωμιάζωσιν ἀγαϑὸν ἄνδρα, -Ξεῖος ἀνήρ, 
φασίν, οὗτος. ΔΕ Ν. ἹΚαὶ φαίνονταί γε, ὦ Σώκρατες, 

ὀρϑῶς λέγειν" καΐτου ἴσως ᾿ἄνυτος ὅδε σου ἄχϑεται 
λέγοντι. ΧΙ, ΣΏ. Οὐδὲν μέλει ἢ ἔμοιγε: τούτῳ μι», 
ὦ Ὡῆένων, καὶ αὖϑις διαλεξόμεθα" εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς 
ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐξητήσαμέν τε καὶ 

ἐλέγομεν, ἀρετὴ ἂν εἴη οὔτε φύσει, οὔτε διδακτόν, 
ἀλλὰ ϑείᾳ μοίρᾳ, παφαγιγνομένη, ἄνευ νοῦ, οἷς ἂν 
παραγίγνηται" εἰ μὴ τις εἴη τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν 
ἀνδρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆσαι πολιτικόν. εἰ δὲ εἴη, 
σχεδὸν ὁ ἂν τι οὗτος λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοὺς ζῶσιν, 

οἷον ἕφη Ὅμηρος ἐν ἘΔῚ 6 τεϑνεῶσι τὸν Τειρεσίαν εἶν 
γαι, λέγων περὶ αὐτοῦ ὅτι Οἷος πέπνυται (τῶν ἐν ἄδουλ), 
τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταυτὸν ἂν καὶ εὐθὺς οὗτος 
Τοιοῦτος, ὥςπερ παρὰ σκιὰς ἀληϑὲς ἂν πρᾶγμα εἴη 

πρὸς ἀρετὴν. ΔΙ Ν. Κάλλιστα δοκεῖς μοι λέγειν, ὦ 
Ῥματ. Ονρ, Το. 111. Ω 
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Σώκρατες. ΣΦ, Ἐν μὲν τοίνυν τούτου τοῦ λογισμοῦ, 
ο Ἀϊένων, ϑείᾳ οὐου ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη 
ἡ ἀρετὴ οἷς παραγ ίγν: ται. τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ 
εἰσόμεϑα τότε, ὃ ὅταν, πρὶν ᾧ τινι τρόπῳ τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις παραγίγνεται ῇ ἀρετή, πρότερον ἐπιχειρήσωμεν 
αὐτὸ καϑ' αὖ τὸ ζητεῖν, τί ποτ ἐστὶν ἀρετή. γὺν δ᾽ 

ἐμοὶ μὲν ὥρα ποι ἱέναι" σὺ δὲ ταῦτα, ἅπερ αὐτὸ; πέ: 
σεεισαι, ττεῖϑε καὶ τὸν ξένον τόνδε ἄνυτον, ἵνὰ πραό- 
τξρος ᾿ . ὡς, ἐὰν πείσῃς τοῦτον, ἔστιν ὅ τι καὶ 4ϑη- 

ψϑαίους ὑγήσεις: 



ἘΠ Αυ..κψ. 

ἧς ἘΣ 

ΑΓ ΩΝ. 

ΘΓ ΟΡ. 1 “4.Ν, 

Βιν {0}. ἑμου) Πολέμον καὶ μάχης μδτα- 
λαγχείνδες, πρὸς τὸν ἀπολειπόμενον τῆς ϑυσίως 
καὶ ἑστερήσαντα. παρεγγυᾷ δὲ, ὅτι ζοτὶ πολέμου 
καὶ μείχης ἀπολεμπάνεσϑαε, λόγων δὲ οἵ, [παροι- 
μία ἐπὲ τῶν ἔν τενε ὑστεριζόντων λεγομένη" πο.-- 
λέμον καὶ μάχης μεταλαγχάνεες. 5080]. ΟἸανΚ.} 

ΤΠ. «ἃ. Πεταλαγχάνενν) ᾿βλλειπτεκῶς εἰρηται τῷ 
Πρατωνα λείπεε γὲὰρ τῇ διανοίᾳ τὸ, ἀλλ᾽ οὐχὲ τῆς 
» λόγοις ἡδονῆς, οἵαν δ᾽), νῦν “παρέσχετο Τὸορ- 
υβι: [κατὰ τοὶ τελευταῖα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἐρχῆς- 
5680]. ΟἸαν. 

ΠΡ. ἀλλ᾽ 7. αλλ ἦρα. 5.Ἀ. ΟΙ. τὸ λεγόμενον, οὐ 
πάνυ τὸ λεχϑὲν ἀποδέχεται Σωκράτης" διὸ καὶ 
ἐπάζγεε" ἀλλ᾽ ἢ τὸ λεγόμενον» ἀντὶ τοῦ ἀλλ᾽ ὕντως 
τὸ λεγόμενον" λείπεε ϑὲ τὸ, πεπόνϑαμεν, ἕν᾿ ἢ 
τοιοῦτο" εἰλλ᾽ ὄντως τὸ λεγόμενον πεπόνϑαμεν 
ὅπερ οἱ κατόπεν ἑορτῆς παραγινόμενοι καὶ τῆς ἐν. 
τῇ ἑορτῇ ϑυμηδίας ὑστεροῦντες, 1}.]} 

5.2 
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Τ,.. ὅ. Κατόπεν ἐορτὴῆς) ἐπὲ τῶν ἐπὲ τινε καλῷ 
πρόάγματε ἀπολιμπανομένων. 

Ι.. 4. “'ναγκάσας) ᾿Π ἐνάγκη διττή" ἡ μὲν πρὸς 
βίαν, ἡ δὲ κατὰ φύσεν. κατὰ ταύτην οὖν ἤἦναγ- 
κάσϑη Σωκράτης ἐν ἀγορᾷ διατρίβειν, ὅπως πολ- 
λοὺς ὠφελοῖ. τοῦτο γὲρ σπουδαίων ἀνδρῶν ἰδέον, 
καὶ πρὸ τούτων ϑεοῖ'. : 

Ι,.. η. Ουδὲν πρῶγμα) οὐδὲν ἐργῶδες ἢ δυςχε- 
οἕς. 

1,. 8. Ιώσομαε)] Παροιμιακὸν τοῦτο, ἀπὸ Τηλέ- 
φου καὶ τοῦ τρώσαντος ᾿Αἰχελλέως καὲ τοῦ χρη- 
στηρίου ἀνδλύντος, ὅτι ὃ τρώσας καὶ ἐώσεταε. 

Ῥ.. 2.1.. 6, ᾽4λλ᾽ ἄρα] ᾿Αρχή τις αὕτη τῶν ἐν τῷ 
διαλόγῳ προκξδεμένων τοῦ πρώτου μέρους, ὅ ἐστε 
τὸ περὲ τῆς ποιητικῆς αἰτίας τῶν ἡϑικῶν ἀρχῶν. 

1,.. 15. ρου] Ταῦτα διελέγοντο, εἰς τὸν τοῦ 
Καλλικλέους εἰςεόντες οἶκον" εἶτα ἔσωϑεν αὐτοῖ 
Τοργίου ἐντυγχάνουσε. 

1,.. γ4. Πολλῶν ἐτῶν] ᾿Αττικὸν τὸ σχῆμα. δηλοῖ 
δὲ τὸ ἐπὶ πολὺν χρόνον. Τὸ δὲ, Οὐδείς πω, ἀντὶ 
τοῦ, οὐ πώποτε. καὶ Θουκυδίδης [Ἡϊδῖ. 11], 45." 
οὐδεὶς πω καταγνούς. 

Ῥ. ὅ, 1.. 6. Πρόδικος] οὗτος οὐχ ὃ Σηλυμβρεα- 
νός ἐστιν Ηρόδικος, ἀλλ᾽ ὃ «“εονεῖνος, Τοργίον 
ἀδελφός. [ἄλλος ᾿Πρόδικας Σηλυμβριανὸς ἐν 110- 
λετείᾳ,, ϑοῖ. ΟἸάγκ.} 

1... 1ο. ᾿Αδελρφός αὐτοῦ] Οὗτος Πολύγνωτος 
ἐκαλεῖτο, οὗ ἐν Ζελφοῖς ἡ θαυμαστὴ γραφὴ, ἢ 
ἑπεγέγραπταε" 

Τράώψε Πολύγνωτος, Θάσεος γένος, ᾿“γλαο- 
φῶντος 

7Τίὸς, περϑομένην ᾿Ιλίον ἀκρόπολιν. 
Τ,. τά. ἾὯ Χαιρεφῶν) Φασὲ, μὴ ἐξ αὐτοσχεδίον 

τὸν Πῶλον ταῦτα εἰπεῖν, προσυγγραψάμενον δέ. 
ΙΓ, 15. ᾿Εμπειρία)] Σκόπεε τὸ πάρισα τοῦ Πώ- 
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λον, ἐμπειρία; ἀπειρία, τέχνη, τύχη, ἄλλοι, ἄλ-: 
λων, ἄλλως, 

[10 16. τὸν αἰῶνα" ἀντὲ τοῦ, τὸν βίον, τὴν 
ζωήν. 568. ΟἸανκ.]} 

Ι,,4. Οὐ πώνν μοι] Οὐ γὰρ, τί ἐστὲν ἢ ῥητο- 
ρεκὴ, εἶπεν, ἀλλ᾽ ὁποῖόν τὲ ἔστι. 

Π, 28. Καλουμένην) Αὕτη χορ ἣ παρὸ τοῖς ποῖ- 
λοῖς" ἄλλη δὲ, οἱ κατ᾽ ἀλήϑειαν, 

ΓΕ, ἀκ γι τίνος ἐπιστήμονα τε ἕχνης" τὸ, τοιῆς 
τοι γενεῆς. καὶ αἵματος εὔχομαε εἰναε. 56. (].] 

[1. 14. ἐἰγαύ ὑδόν 7,2. ̓ Δριστοτέλης μὲν καὶ οἱ σο--᾿ 
φισταὶ μίαν φασὲν εἰναε ῥητορικὴν ἐπ᾽ ἀμφότερα 
δυναμένην εγωνίζεσθαιε" Πλάτων δέ φησεν δύο 
ΩΣ τὴν μὲν τέχνην, τὴν δὲ κολώκειαν. ἥτες 
καὲ εἰδωλον λέγεται πολιτικῆς μορίου. ὃ γοῦν 
Γοργίας οὁξιῶν ἀγαϑὸς εἰναι θηήτωρ τῆς τεχνικῆς 
φησὶν εἰναε οὐ τῆς εἰδωλεκῆς ῥητορικῆς ἔμπεερος.- 
δεῖ δὲ γενώσκειν, ὅτι περὲ μὲν τῆς ἐντέχνου δη- 
τορεκῆς ἐν Φαίδρῳ διαλαμβάνει, περὶ δὲ δημώς--: 
δους καὲ κολακικῆς ἐνταῦϑα.- 8εῖι. ΑΙ. 

[Ρ. 5, 1.10. Περὲ τὶ τῶν ὄντω»} ΣΙ ἐρώτησις, 
περὲ τίνα τῶν ὄντων τη ῥητορικὴ καταγίνεταε, 1 
ἔχε: τὴν ἐνέργειαν; 

[Π- 1ά. πᾶνυ, δύο ἐπιτέσεις ἀντὶ ὑπ ἐρϑετεκοῦ- 
5... Ο1,} 

[Π. 17. Περὲ λόγους. ὁ μὲν “Σωκράτης τὸ τέλος 
ἠρώτησεν τῆς ῥητορικῆς" ὁ δὲ Τοργίας τὸ ὄργα-- 
γον ἀπεκρίνατο. -- 5.08.61.} 

1.. 21. “Δ έγεεν γὲ ποιεῖ δυνατοιὶς} ἐντὲ τοῦ, δι- 
δάσκειν δύναται ἄλλους λέγειν. 

1. 26. ᾿Ιατρικὴ)] ᾿Ἰατρική ἔστεν ἀπούσης ἡ γεέας 
ὀϊστική " Τυμναστεικὴ δὲ, παρούσης ὑχείας φυ-- 
λακτεκή. 
Ῥ 0, 1...χ2, ΧεερούργημιἽ Χειρούροχημα καὶ ἵζύ- 
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οῶσις οὐκ εἴρηται" αἑ δὲ λέξεις Γοργίου ἐγχώρεοει͵ 
“Ιεοντεῖνος γὰρ ἢν. 

[Ρ, 6. 1. 19. βραχέος" ὡς ἢ ἐατρεκὴ. οὐδενός" 
ὡς ἡ γραφικὴ, η) ὀρχηστεκή. 86}ν, (].] 

[Ι,. 20. 5. οὐδενός" ὡς καὶ διαλεκτεκή " βραχέος" 
ὡς ἡ ῥητορικὴ δεὼ τὸ ὑποκρίνεσθϑαε πολλάκες. 
5ε᾿ν. 6}:]} 

10. δεῖ γενώσκεειν, ὅτε τὺς τέχνας ἐνταῦϑα 
διαιρεῖ καὶ ἐν Σοφισεὴ καὲ ἐν Πολετεκῷ, ἀλλ᾽ οὐ 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν κατὸὼ 
τὸ δὲ οὗ, καλῶς, τὰς μὲν δεὰ λόγου, τὸς δὲ ἄνευ 
λόγον, τὰς δὲ μεταξύ" ἐν δὲ Σοφιεστῆ κατὰ τὸν 
τρόπον τῆς ἐνεργείας, καλῶς, τὰς μὲν ποεητεκὲς, 
τὸς τὸ μὴ ὅν εἰς τὸ ὄν ἀγούσας, τὰς δὲ κτητι-- 
κἂς, τὰς τὸ ὄν οἰκειουμένας" ἐν δὲ τῷ Πολετεκᾷ 
κατα τὸ εἶδος τῆς ἕξεως, καλῶς, τὰς μὲν γνω- 
στικὲς, τὰς δὲ πρακτεκάς. 86}. (].]} 

Ὀ. γ.1. 2.1] ἰσους" ὡς κὐ πεττευτικὴ καὲ κεϑα- 
ρῳδίέα. ὅς. ΟΙ,. 

Ῥ. γ. 1.. ἅ. “μὲ λόγων] ἱείδεται. οὐ γὼρ περὶ 
λόγους μόνους, αὶ ἃ καὶ περὲ σεωπὴν, καὶ περὲ 
ὑπόκρεσεν. δ 

1». Κῦρος) Σχόπει, ὡς Κῦρος εἶπε Πλάτων, οὐ 
Κύρωσις, καϑοὸ Τοργέας. 

[Π.. 9. ὑπολάβοι" ἐντὲ τοῦ εἰποκρεϑήσεταε, 
568. (!.} . 

[Π1η. 29. τῶν τεχνῶν αἱ μὲν περὶ ἔργα μόνον 
καταγίνονταε, ὡς ζωγραφεκὴ, αὲ δὲ περὲ λόγους 
μόνους ὡς κη δεαλεκτεκὴ, αὐ δὲ περί τε ἔργα καὶ 
λόγους, καὶ αὐταὶ τριχῶς" ἤ μᾶλλον μὲν ἔργων 
χρῶνταε 7 λόγων ὡς ἐατρεκηὴν, ἢ μᾶλλον μὲν λό-- 
γῶν ὡς 7 ἀἐρεϑμητες γ), ἤ ἐπίσης καὶ ἔργων καὶ 
ἀλόγων, ὡς ἡ πεττευτεκ΄, δεῖν, (].] 

Ὁ. 8.1.1. Οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγγραφόμενοι ᾿Εν ταῖς 
ἐκκλησίαις ἐπὲ τῶν ψηφισμάτων ἢ νόμων εἰσηγήσεε, 
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ὧ κηρυξ ἐ ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου ψηφίσμοτος ἢ νόμου; 
σο, τὲ ὄνομα τοῦ ψηφιεζομένον. καὶ τεϑέντος τὸν 
γόμον, καὶ δὴ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ τοῦ δήμον 
ἔλεγεν, οἷον, Ζημοσϑένης Δημοσϑένους, Παια- 
γνεεξὺς, ψηφίζεται τάδε. εἰ δὲ ἔμελλε πάλεν ὃ αὐτὸς 
ψηφίζεσθαε, ἔλεγεν ὁ κήρυς, ἵνα μὴ περεττολο-- 
γῆ: τὰ μὲν ἄλλω κατὰ τὸ αὐτὰ, ψηφίζεται δὲ 
καὶ τάδε. οὕτως οὖν καὲ ἐπὶ τοὔδε, τὰ μὲν ἄλλα, 
καϑάπερ ἡ ἀρεϑιμητικὴ, ἢ λογιστικὴ ἔχει. 

Τι ἂν Πρὸς αὐταὶ] 'ς ὅταν ἄρτιος πρὸς ἄρτιον, 
ἢ περιττὸς πρὸς περεττὸν πολλαπλασεασϑῇ. πρὸς 
, Λὴς δὲ, ὅταν περιττὸς καὲ ἄρτιος, 7) ἀνάπαλιν. 

1. τὸ. Τὰ μέγεστα); άσπερ δ Πῶλος οὖ, τί ἐστιν 
ἢ ῥητορεπκὴ, εἶπεν, ἀλλ᾽ ὅποία τις, ὅτι καλλίστη 
τῶν. τεχνῶν, οὕτω καὶ Τοογίας, οὐ, τίνα ἐστε πε-- 
οὲ ὧν οὗ λόγοι αὐτῆς, λέγεε, εἐλλ᾽ ὅποῖα ἔστιν, ὅτε 
τὸ μέγεστα τῶν ἀνϑρωπίνων πραγμάτων, καὶ ἄ- 
ρεστα. 

Το δὰ Σκόλιον). τὸ σκχκόλιον τοῦτο οὗ μὲν 
Σιμωνίδου φασὶν, οὗ δὲ ᾿Επεχάρωου. ἐστε δὲ τοιοῦ- 
τον" [θνπαμοῖκ. ΑπηΔ], 1ς 122:} ᾿Ἰγεαένεεν μὲν ἄρε-- 
στον ἀνδρὲ ϑνατῷ" δεύτερον δὲ, φυὰὼν καλὸν γε-- 
γέσϑαε" τὸ δὲ τρίτον, πλουτεῖν ἀδόλως" τέταρτον 
δὲ, ἡβᾷν (δ' ἡβᾷν 5168.) μετὰ φίλων. Τοῦτο δὲ 
τὸ τελευταῖον παραλέλειπται νἱπαραλείπεταε 516}. ) 
ὡς μὴ πρὸς ὃ ) βούλεται Πλάτων χθησέμου ὄν. "41: 
ὡς. “Σκόλιον λέγεται ἢ παροΐίνεος ὡδὴ, ὡς μὲν 
“μκαίαρχος ἐν τῷ περὶ μουσεκῶν ἀγώνων, ὃ ὅτι τρία 
γένη ἣν ῳδῶν, τὸ μὲν ὑπὸ πάντων εἰδόμενον καϑ' 
ἕνα ἑξῆς" [516}. βου να]; ὑπὸ πώντ, ἐδόμενον, 
τὸ δὲ πὸ πώντων μὲν, οὐδ. ὁμοῦ, ἐλλὰ καϑ' 
ἕγᾳ ἑξῆς χ- τ΄ λ.. ν. ϑε]οῖ, Ατῖϑῖ. Βλῃ. 1227. Ὗ 680. 
Τα ν Αια. ΧΙΥ. ν᾿. Θ01.] τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετῶ-- 
τάτῳν, ὡς ἔτυχε, τῆ ταί ἔϑεῦ ὦ (ἃ 5165.) δι) καλεῖ- 

σϑάι Σκόλιομ, ὡς δὲ “Ιριστόξενος καὶ Φυύυλλις ὃ 
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μουσικὸς, ὅτι ἐν τοῖς γάμοις περὲ μἴΐαν τράπεζαν 
πολλὰς κλίνας τιϑέντες, παρὰ μέρος ἑξῆς μυρῥί- 
γνας ἔχοντες ἢ δάφνας, ἢδον γνώμας, καὶ ἐρωτικὰ 
σύντονα. τ) δὲ περίοδος σκολεὸὺ ἐγένετο δεὰ τὴν 
σύνϑεσεν τῶν κλινῶν ἐπὲ , οἰκημάτων πολυγωνεῶν 
οὐσῶν" καὶ τούτῳ καὶ τοςς ἐπ᾽ αὐτὰς κατακλίσειφ 
παραβύστους γίνεσθαι. Οὐ διὰ τὴν μελοποιίαν 
οὖν, διὰ δὲ τὴν μυρῥίνης σκολεὲν διάδοσιν, ταύ-- 
τῆ καὲ τὸς ὠδὰς σκολεὺς παλεοῖσθαε, ΤΩΝ τ; 
᾿ϑήνῃσιν ἐν τῷ Πουτανείῳ παρὸ πότον σκέλια 
ἤδετο εἰς τενας, ὥσπερ εἰς “ρμόδιον," ̓ άδμητον, 
Τελαμῶνα" δἰρῆσϑαε δὲ αὐτὸ σκόλεον κατ᾽ ἀντί. 
φράᾶσεν, ὅτε ὁᾳδιο καὶ ὁλεγόστεχα ὡς ἐπιγράμματα 
ἤδετο, ἃ ἐκαλεῖτο σκόλεα, οἰντεπροτεενόντων εἰλ-- 
λήλοις τῶν συμποτῶν, καὶ γλέγχοντο οὗ μὴ ἄδοντες 
εἷς ἄμουσοει 

1... χ6. ἡλοντεῖν ἀδόλως, δ᾽ ποιητής φησιν. “ὦ 
γὰρ χοηματιστὴς ὅπως ἂν τύχῃ, καὶ εἰ μετὰ τυ-- 
θανγνίδος, πλουτεῖν βούλεται. 
Ῥ. Ὁ. Καὶ 1. ᾿Ιατρὸς] Πρῶτον φησὶ τὸν ἰατρόν. 

οὗτος γὰρ περὶ τὰ στοεχεῖα αὐτοὶ καϑθ' αὐτὸ κα- 
ταγίνεται. ὁ δὲ παιδοτρίβης, περὶ τὴν σύνθεσεν 
αὐτῶν καὶ τὴν τοιάνδε τῶν μορίων συγνϑήκην, καὶ 
τὸ κάλλος αὐτῶν. 

10. Χρηματιστὴς ̓ Ιδοὺ, τὸ ἀδόλως οὐ προσέϑη- 
κεν, ἐπειδὴ αὐτὸς ὁ χρηματιστὴς λέγει, ὃς πᾶν- 
των ιν ο πΔᾳιο 

Ῥ, 1ο. 1. 1. ᾿δλευϑερίας] Πῶς ἐλευϑερίως αἴτεον 
τὸν ὑποβάλλον δουλεί ίᾳ παντοίων παϑῶν; 
ἰ-.- ὅ. τὸ πεέξεεν Ὕ ἐστέον ὅτε τῆς εἰδωλεκ 

κῆς ῥητορικῆς ἔστεν ὃ ἀποδοϑ εὶς ὅρος" δημοκοπε- 
κὴν γάρ τερῶ έχει ταύτην πεέϑειν ἐπιχεειροῦσαν 
τὸν πληε μμδλῶς κενουμενον ὄχλον. πρῆς ἘΠ 
δ δι γι Ζύναμεε) “Ἰύναμιν τὴν ῥητορικὴν γῦν κα- 

λεῖ " προϊὼν δέ, οὐδὲ δύναμιν οὖσαν δείξεε αὐτὴν, 



ΙΝ ΡΙΑΤ. αὐκάα. 28ι 

ἐπεὶ οὐχ ὁρῷ πρὸς ἀχαϑόν. δυνάμεως δὲ πάσης, 
τὸ πρὸς τοῦτο ὁρᾷν. 

[ΓΡ. 11.3.1. ἕνα. κατὰ κοινοῦ τὸ εὖ ἰσϑε. 598. ΑΕ. 
[1,..16. ποῦ. ἐν τῇ ποικίλη στοᾷ. 5.Ἀ. Ε].} 
ΓΡ. 12. 1. 17. ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς. πά- 

λὲν τὴν εἰδωλικὴν βούλεται ζέγεξεν ὁ Γοργίας ῥη-- 
τορικὴν. καὶ γὰρ εἰπὸ τοῦ χεέρονος ἤρξατο τοῦ 
δικανικοῦ" κρεῖττον δὲ δῆλον ὅτε τὸ συμβουλευτει-- 
κον" ἐκ τἀγαϑοῦ γὰρ τὴν ὑπόστασεν ἔχεε" μέσον 
δὲ τὸ πανηγυρικὸν ἀπὸ τοῦ νοῦ προελϑὸν, καὶ χεῖς 
ρον τὸ δικανεκὸν, ὡς ἀπὸ ψυχῆς προΐόν. 8.5.6]. 

Ῥ. 11. 1. 20. 19ε. δὴ] “ρχεται ἐντεῦϑεν τὴν 
πειϑὼ δεαερεῖν εἰς τε τὴν πιστευτικὴν, καὶ εἰς 
τὴν διδασκαλεκήν. ἔστε δὲ προσϑεῖναε, καὶ εἰς 
τὴν ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν, οἷον, τὸ τῷ αὐτῷ 
ἰσα, καὶ ἀλλήλοις ἴσα- 

Ῥ. 15.1.5. Οὐδ᾽ αὐτός πω] “Ἑαυτὸν ὃ Σωκράτης 
ποιεῖ τῷ Τοργίῳ συμφυρόμενον, ἵνα εἰς δεκλεκτι-- 
κὴν αὐτὸν συνουσίαν προκεαλέσηται. 
11,5. ἡ αἱρεσες τρεττή᾽ ἢ προσώπων ἢ πραγμά-: 
των ἢ συναμφοτέρων" ἔν πᾶσε δὲ τούτοις οἱ τε-- 
χηεκώτατοι ὧν ἄριστα συμβουλεύσαεντο ἐνγὲ πόλει 
εὐνομουμένῃ -- ὃν δὲ μὴ τοιαύτῃ ὁ δητορεκὸς πέάν- 
τα ὑποδύσεται. 8.}.: (].]} 

ΕΡ.15.1. 8. ἀρχαιότερος Θεμιστοκλῆς Περεκλέδυς 
ἔτεσε πλείοσε τῶν πεντήκοντα. 868... Ο].} 

Ῥ. 15. 1,. 8. Τοῦ δεὰ μέσου τείχους] Ζ,οὶ μέσον 
τεῖχος λέγει, ὃ καὶ ἄχρε νῦν ἐστεν ἐν ̓ Βλλάδε. ἐν 
τῇ Ἡουνυχίᾳ γὰρ ἐποίησε καὶ τὸ μέσον τεῖχος, τὸ 
μὲν βάλλον ἐπὲ τὸν Πειραῖα, τὸ δὲ ἐπὶ Φάληρα, 
ἵν᾽, εἰ τὸ ἐν καταβληϑῇ, τὸ ἄλλο ὑπηρετοίη ἔχοε 
πολλοῖ.. Σωχράτης δὲ νεωτερως μὲν Θεμεστο- 
κλέους, σύγχροονος δὲ Περικλέους, ὡς διὼ τούτων 
ηλοῦται. 
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Ῥ. 17. 7.0.1. ὲΕώβραχυ, συντόμως ἢ εὐχερῶς 
εἶπεν ἢ ἑὁπλῶς. καὶ ἄλλωφ' ἔμβοαχυ, συντόμως 
καὶ ἁπλῶς. “Ὑπερίδης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοφῶντος 
Ε. ᾿“ρεστογείτονος)" οἷδε γὰρ αὐτῷ δεδομένην ἄ-- 
ειαν καὶ πράττειν καὲ γράφειν, ὅ, τὸ ἂν ἔμβραχυ 

βούληται. ᾿Αρεστοφάνης Θεσμοφορεαζούσαες (357.) 
“Πῶς δ᾽ οὐχὲ διαβέβληκεν ὅπουπερ ἔμβραχυ εἰσὲ 
ϑεαταὶ καὶ τραγῳδικοὶ χοροί; Κρατῖνος ἐν Ὥραις" 
ἜΕδει παρέχειν, ὅ᾽ τες εὔξαιτο ἔμβραχυ. 8-ς}ι0]. 
ἰη6 4. δρ. Ηεϊμ5. δὲ Ἠέβυοῖ. Τ᾿, 1. Ρ.. 1191. οἱ ἘοπΠ. 
ἤξμβραχυ ἐπιῤρῥηματικῶς ἀκουστέον ἀντὲ τοῦ συν- 
τόμως ἢ ἁπλῶς ἢ καϑάπαξ ἢ καϑόλου. 8568. (Ἰ.} 

Τ,. 190. ᾿Ορϑῶς] ᾿᾽Ἦορϑῶς περὲ τὴν δεάνοεαν" σα- 
φῶς περὲ τὴν φράσων. [(οἀ. Ἀερ. --τῆς δεανοίας - 
ζῆς φοάσεως.Ἶ 

[1,.. 22. 6]ο888 σοἕ, Νεοττ. τελευτῶντες" εἰς τέ- 
λος τοῦ λόγου ἐλϑόντες.] 

Ῥ. 18. 1. 18. Ἴσως μέντοι] 4έδοικεν ὃ Γοργίας, 
καὶ φεύγει τὴν διάλεξεν" αἰτεδται δὲ τοὺς παρ-- 
ὄντας πανούργως, ὡς οὐκ οἰνεξομένους: 

Τ,. 11. Προυργεαίτερον] προτεμότερον. 
Ρ. τη. 1. 15, “Ῥητορεκὸν) ᾿Βντεῦϑεν ὃ πρῶτος ἔκ 

τοῦ τρόπου τῆς ἀποκρίσεως Τοργίου ἐντρεπτικὸς 
ἔλεγχος. 

[ὦὃ"Ὀ.10.1.1. ὃ μὲν Χαιρεφῶν ἐφέεταε τῶν Σωρα- 
τικῶν λόγων ὡς ἀγαθῶν προηγουμένως, κατὰ 
δεύτερον δὲ λόγον, ἡδέων" φελόσοφος γάρ ἔστεν " 
ὁ δὲΚαλλικλῆς ἐφίεταε αὐτῶν προηγουμένως ὡς 
ηδέων, κατὰ δεύτερον δὲ λόγον ὡς ἀγαθῶν" φελή- 
ονος γρ ἐστεν. 561.. Ο].} 
Ῥ. 50. ]. 15. «Δυτίκα)] ευϑέως,͵ καὶ παραχρῦμα" 

φῦὺν δὲ, μεκρὸν ὕστερον. 
Τ,. τά, ᾽ ρα τυγχένε Ὃ δεύτερος ἐπ δοῦ τρό- 

που τῆς ἀποκρίφεως Τοργέίον ἀποδεικτεκὸς ἔλεγ- 
ζχοΐ. 

ππαοδυδδδυδδδνι 
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Π; ὃ. ̓  6. ἔγο δὴ ἐντὶ τοῦ μέμνησο. 5.8. 6]. 
Ῥ, ]1. 26. ἽΠτοι [{π|0 “Πὲ ἐμνήσαι οὖν “λέγων 

ἀλέθῆν πρότερον Ὃ τρίτος δὲ ἐντεῦϑεν ἐκ τῶν 
πραγμάτων ἅπο εεκτεπὸς ἔλεγχος. 

ΤΟ. λυ "2 ὡσαύτως δὲ οὕτως. “ΠῚ ἔκ παραλ-- 
λήλου χρῆσις τῶν ἐπιρῥημάτων. τεῆς ὡξ τὸ, 

ἐγώ εἰμε" καὶ ὡς τὸ, ὃς καὶ αὐτὸς τῶν σπουδαίων 
καὲ εὔρη ϑοἷν. (}.]} 
Ῥι δε χε ᾿Αναϑέσϑαη τὸ ϑέσϑαε τὸ ἀντικεί- 
μενον τῷ ἤδη κεβεμένωῳ. 
Ῥ, 54. 1. ιν: Συγγράμματε ἔκ τούτου δῆλον, 

ὅτε οὐχ ὁ ἐξ ἄρχης τοῦ ΠΠώλον λόγος αὐτοσχέ- 
θεῆς ἣν, ἀλλὰ σύγγραμμα, 

Ῥ. 2ΒνΗΝ 5ὺ ᾿Επιτηδεύσεως] ᾿Ιστέον, ὅτε διαφέ- 
Ἧν ̓ Επιτήδευμα καὶ ᾿Επιτήδευσες. αὕτη μὲν γὰρ 
νέργειαν δηλοῖ" ἔκεῖνο δέ οἷον οὐσίαν, ὥς φησε 
Πλούταρχος. Οὕτως οὖν καὶ ᾿“κοὴ, καὶὲ ̓ ἄκουσις, 
καὶ  Ῥόφος, καὶ Ψόφησις, τὰ μὲν οἷον οὐσίαν τὼ 
σοῶτα, τὰ δὲ οἷον ἑἐνέργξεεαν. 

Ἐ,.57. 1. 7. “Πολιτεκὴν) Ἢ πολιτικὴ διαιρεῖται 
ὡς ὅλον. εἰς μέρη, τὴν νομοϑετεκὴν καὶ δικαστες- 
κήν" αὗται γὰρ αἰλλήλων προςδὲ ονταε" τὰ δ' ἀν- 
τιδιεερδύμενα, οὔ. καὶὲ ἐπὲ τῶν λοιπῶν ὃ αὐτὸς 
τῆς δεκιερέσεως τρόπος. 
Ἐπὶ Δεκαεοσύνην} Ζικαιοσύνην, ἀλλ᾽ οὐ δε- 

καστεικὴν προσεῖπεν, ἵγαᾳ μὴ τὸ δεκαστεκὸν μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ δεανεμητεπὸν, μᾶλλον δὲ καὶ αὖ τὴν 
τῆς ιννυχῆς εἰς ἑαυτὴν ἐγε ἕργεεαν περελάθῃ τὸ 
ὄνομα. 

Ῥ. 28.1. ὅ. ᾿Αποϑανεῖν])" δὲ ὡς τῶν ἀνοήτων τοῖ-- 
το αὐτοῦ καταψηφιεσαμένων, 7 ὡς ἀπελαϑέντα ἐπ᾽ 
«αὐτῶν, καὶ τοῦ ἐκ τῆς ἰατρείας μεσϑοδ στερού- 
μενον, σπέώνεε τῆς τροφῆς αἀποϑανεῖν- 

Ῥ. 320. 1. 1, Καὶ γὰρ ἂν κ. τ. λ.) ᾿Επὲ γὰρ τῶν 
περὶ σῶμα ἢ διαφορὰ τούτων γνωσϑῆναε εὐχερὴς" 
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ψυχὴ ,“7ἃρ τὸ κρῖνον, σωματικὸν δὲ τὸ κρινόμε- 
γον" ἐπὶ δὲ τῶν περὶ ψυχὴν, ψυχῶν οὐσῶν τῶν 
συμπεφυρμένων, σοφιστῶν λέγω καὶ ῥητόρων, καὶ 
ψυχῶν τῶν ταύτας κρενουσῶν διαστρόφων, συμ» 
πεφυρμένη καὶ ἡ διάκρισις, οὐ τῶν ἐπετηδευμά-- 
τῶν" δῆλα γάρ" ἀλλ αὐτοί τε οἕ μετεόντες,, καὲ 
ἢ τῶν ἀνδρῶν ἑ ἐκείνων μετάληψις διὰ τὴν ἀπάτην, 
καὶ οἱ κρίνοντες. ὑπὸ τῶν κρενομένων ἡπάτηνταε. 

Τ,. 0. Σὺγὰρ τούτων ἔμπειρος) Τοῦτο εἶπεν, ῇ 
διὰ τὸ ἐκ τῆς ᾿ναξαγόρου δόξης εἰς παροιμίαν 
ἐλθεῖν" ἤδει δὲ τοῦτο ἐκ Τοργίου, ὃ δὲ ἐξ ᾽Ἔωπε:- 
δοκλέους, τοῦ δεδασκώλου αὐτοῦ " οὗτος δὲ φελύ- 
σοφος ὧν τὰς: τῶν φιλοσόφων δόξας καὲ ἡπέστα--: 
το, καὶ ἐδίδασκεν" ἢ διὰ τὴν τῶν ὀνομάτων παο- 
ἐσωσιν τοῦ, ὦ φίλε Πῶλε. [Ναρδε.} -- [᾿4να- 
ξαγόρειος γὰρ ἦν τῇ προαιρέσεε ὁ Πῶλος καϑά- 
στερ ὁ Τοργίας ᾿Εμπεδόκλειος. 5.ἢ.- 61.} 

[5680]. ἴῃ Μαγβ. οοἄ. Μέεθντα. τὸ δὲ ὑπ ᾿άναξα- 
γόρον ϑρυλλούμενο ου, τοῦτ᾽ ἦν" ὁμοῦ πάγτα χρής 
ματα, ἤγουν πράγματα. ἢ 

7... 0 μὲν οὖν ἐγὼ) “Ὃ Πλάτων ἐνταῦϑα κα- 
τακέχρηται τῷ ᾿Αττικῷ σχηματεσμῷ. κατακόρως, 
τῷ καλουμένῳ ἀμερίστῳ. Τοῦτο δὲ ἐστε, τὸ ἔχον 
τοὺς μὲν πολλοὺς λεγομένους συνδέσμους, μηδα- 
μῶς δὲ τὴν 414ὲ.. ὅρα γὰρ πῶς" ὃ μὲν ουν ἔγωώ" 
ἰσὼς μὲν οὖν" ἄξιον μέν" ἐὰν μὲν οὖν͵ καὲ ἐγώ. 

Ἡ,. τὸ, εν νος Τὸ λεῖπον τοῦ τῆς ῥητορε- 
κῆς ὅρου. τὲ γὰρ ὅλος" “Ῥητορεκή ἐστε κολα- 
κεία, πες μορίου εἴδωλον ἀντίστροφον ὄψο- 
ποιΐας ἐν ψυχῆ. ὡς ἐκείνη ἂν σωματε- 

., 50. 1» οῦ, Τηλικοςταθ ὠνῇ ἤγουν νέος ὧν, 
1... 25. ᾽4ρ᾽ οὖν] ᾿Εντεῦϑεν ὁ περὶ τῆς εἰδικῆς 

«ἰτέας τῶν ἡϑικῶν ἀρχῶν λόγος, ὅτι ἀρετή͵ τέ 
ἐστε, καὶ ἐπιστήμη τῶν ὄντωγε 
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ΕΠ. 29, 0. τὸ ἀμφιεγνοδῖν τοῦ ἀγνοεῖν ταύτῃ δεα- 
φέρει; ἢ) τὸ μὲν ἀναίρεσιν ἐχει παντελῆ τοῦ γε- 
γώσκεεν, τὸ δὲ ἐμφιβολί ἰὰν καὲ ἄγνοιαν τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς. Ζωριεῖς δὲ αὐτὸ καὶ ἀμφίγνωμόν φασεν. 
560}, (6].] 

Ῥ, 20. 1. 15. Ζ4ὑο ἅμα) τό, τε βούλεσθϑαε, καὶ 
τὸ δοκεῖν. Τοῦτο μὲν γὰρ κατὸ φαντασίαν, ἐστὲ 
τὴν τυχοῦσαν" τὸ δὲ βούλεσϑαε πάντως πρὸς τὸ 
ἐγαϑοὸν αποτείνεταε. 

Ι.ω ρα τὸν] ᾿Ελλιπῶς ὄμνυσε πρός τε εὐλα- 
βείας καὶ πρᾳότητος ἐνδειξεν. 

Ῥ, ὅι..13. Οὗτος εἰν}) 9] Ὃ πῶλος, ὡς παρὼ 
πόδας τοῦ “Σωκράτους ἐναντία λέγοντος πρὸς ἑαυ- 
τὸν, καὶ ποέεῖν ἃ ὶ δοκεῖ αὐτῷ τὸν ϑήτορα, καὲ μὴ 
ποιεῖν ἃ βούλεται, ὥςπερ ἐκπεπληγμένος, ταύτην 
ἀφίησε τὴν φωνὴν, οὗτος ἀνὴρ, ὡσανεὲ ἔλεγεν" 
ὁ ἀἄνθρειξος οὗτος τὶ πάσχεε; οὕτω τῶν ἑαυτοῦ 
λόγων [0 οά. Ῥαν. οὗτος τοῦ ἑαυτοῦ λόγου) ἐπελέ- 
λησται. ἐφ᾽ οἷς ὁ Σωκράτης, ὑποτεμῶὼν τὸν τοῦ 
ἸωλοΥ λόγον, μεταξύ φησιν, ἐπεμένων. τῷ πα- 
ραδόξῳ τῶν λόγων" Ου φημὲ ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βού-- 
λονται" δλλα Γ ἔλεγχε" ὡσαγεὲ ἔλεγεν" ᾿Εμοὲ μὲν 
ταῦτα δοκεῖ, καὶ ἐγὼ ταῦτᾳ φημὶ, τὸ τοὺς ποι- 
οὔντας ἃ κὐῴαν: αὐτοῖς δίχα νοῦ, μὴ ποιεῖν ἃ βού- 
λονταε. εἰ δὲ σοῦ οὕτω μὴ δοκεῖ, μὴ ἀγανάκτεε, 
ἀλλὰ τὸν λόγον ἔλεγχε. 

Τ,. 30. ὮὯΣ λῷστε Πῶλε κ. τ. λ.} Καὶ γὰρ Τοργέᾳ, 
καὶ τον κατ᾽ αὐτὸν, αἱ παριεσώσεις ἐπετηδεύοντο. 

Ρι. ὅ2. 1. 4. Χρηματισμὸν) τὸν τῶν χρημάτων 
πόρον. 

Τι, 10. “4 ἐνίοτε] Ταῦτα μετέχειν δύναται τῶν 
ἄκρων, ταῦτα δὲ οὔ 

11. 35. 1.Ψ 17. τί οὐκ  ἀποκρίνει [51.0.1 ὁ μὲν Τοὸρ- 
γίας ἐπιξεκέστερος ὧν καὶ ἑτοίμως ἀπελογεῖτο καὲ 
ἑτίϑεε τὸ ἐρωτώμενα" ὃ δὲ Πῶλος σιωπᾷ αὖὐϑα- 
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δέστερος ὦν' ὃ δὲ Καλλικλῆς παντελῶς ἀνέρυϑρε- 
ἔστως οὐδὲ ἀνέχεται τῶν συλλογεσμῶν κ΄ τ΄ λ. 
5.08}. (Ι.] 

ῬῚ θ4. 1, 8. Ἐὐφη με σιώπα, μὴ ,“ἀκαιρολόγει. 
1,., τὸς Α7 ξηλώτους) ᾿“ζήλωτος γάρ ἔστεν, ὅςτες 

ἔχει τε, ὃ μὴ εὐχόμεθα γ)γὲ ἐνέσϑθαι ἡμῖν. "Αϑλεος 
δὲ, ὁ πάϑεσιν ἀνηκέστοις ἐνισχόμενος. 

Ι,. 20, ᾿Ἧττον] Τ0᾽ “Πτσον ἐπὶ τοῦ ἄκοντος ἐπο- 
ϑνήσκοντος ἀδίκως , οὐκ ἐπὲ τοῦ ἑλπίέδας ἔχοντοξ 
ἐπεδώσειν εἰς ὠρετῆν" ἐπὶ δὲ τοῦ σπονδαίον ἀντὲ 
τοῖ; οὐδαμῶς ἀποδεκτέον. 
ἐς ὍΝ. Ἴ. 7: ὑπὸ μέώλης πᾶντες παλαεοὶ προφέ- 

ρονταιε ἑνικῶς" τάττονται δὲ αὐτὸ ἐπὲ τοῦ κρυ- 
φίως τι πράττει», καὲ ἀεὶ μετὰ τῆς προϑέσεως, 
ὡς Ζημοσϑένης ἐν τῷ πρὸς "ἄφοβον [7 11, Ῥ.- δάδ. 
ἈεΙ6Κ.} " ἀλλὰ μὴν οὐχ εἷς οὐδὲ δύο ταῦτ᾽ ἰσασεν, 
οὐδ᾽ ὑπὸ μάλης τ] πρόκλησες γέγονεν, ἀλλ᾽ ἕν τῇ 
ἀγορᾷ. πληϑυντικῶς δὲ οὐ μάώλας λέγονσιν, ἀλλὰ 
μασχάλας; καὶ ἄνευ τῆς προϑέσεως- «“Ἰυσίας ἐν 
τῇ πρὸς Μετάνειραν ἑπεστολῆ [Τ΄ὸ ὙἹ. Οὐτ. αν. 
Ἐεῖβκ. Ρ. 54.) καὶ τὴν μὲν κόμην ψελὴν ἔχεις, τὸς 
δὲ μασχάλας δασείας, τὸ μέντοι ὑπὸ κόλπους 
ζαυτὸν καὶ αὐτδ' κατὸὺ τὸ σημαενόμενον ὑπάρχον 
ἀμφοτέρως ἐχρήσαντο, ἑνικῶς φημι καὲ πληϑυν- 
τεκῶς καὶ ἀδὲ μετὰ τῆς προϑέσεως, οἷον, ὑπὸ 
κόλπον καὲ ὑπὸ κόλ πους. 8328}. (1 

Ῥ, 55.1.11. Τεϑυηξει) ᾿βνεργητικὸν ἐντὶ παϑη- 
τεκοῦ, τοῦ Τεθϑνήξεται, καενοπρεπῶς παρελήφϑη- 
[ἐνέργεες ἀντὶ πάϑους, αἀττεκῶς. 8081. ΕΙ.7 
1. 13. “ειραλῆς - κατεοαγῆγαε. καὶ τοῦτο ᾿“ττε-- 

κόν" τὸ γὰρ κοινὸν, τὴν ϑὸνψμφάι δὴ κατεαγῆναε" τὸ 
γὼρ ἔπὲ μέ ἔρους λέγειν ᾿Αττεκόν" οἷον ἐραγον τοῦ 
ἄρτου" οὕτως οὖν καὲ κατεάγην τῆς κεφαλῆςς 
56, (1. 
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Ῥ. 50, 1. 5. Σχεψώμεϑα)] ᾿Ἐντεῦϑεν ὃ περὶ δε-- 
καιοσύνης καὶ ἀδικίαις ἐπεισέρχεταε λόγος. 

Τ,.. το. Ὅρον] οὐχ ὁρισμὸν λέγει, ἀλλὰ τένα τρό- 
πον καὶ διορισμόν. 

Ι,.. 15. Χαλεπὸν} Κατ᾽ εἰρωνείαν τοῦτο φησὶν, 
ὡς δηλοῖ τὸ ἐπαγόμενον. 

1.10. Φλυαρίας)] Φλναρία παρὰ Πλάτωνε παν- 
ταχοῖ πᾶν τὸ περιττὸν, εἶτ ἐν λόγοις εἴτ᾽ ἐν πράγ- 
μασε. 

Ῥ, ὅη. 1. 4(, Πέγαν βασιλέα] τὸν τῶν Περδῶν 
βασιλέα, 

Ι,.. 06. Παεδείας --- δικαεοσύνης) Παεδεία, ἡ ἐξ 
εἰρχῆς τροφή. 4εκαιοσώνη, ἢ τελεέα ἀρετή. 

1,. 20. Τὸν δεσπότην καὶ ϑεῖον] Τὸ μὲν δεσπό- 
τὴν ἀνελεῖν, παράνομον" τὸ δὲ ϑεῖον, ἀνοσεουρ-- 
γὸν παρίστησε τὸν ᾿“ρχέλαον, εἴπερ ἐν τάξει πα-- 
τέρων οὗ ϑεῖοι. 

1. 23. ἀνεψιὸν) τὸν παρ᾽ ἡμῖν ἐξάδελφον. 
Ι,. 5. ᾿Ηφάνισεν] τῆς ταφῆς ἀφείλετο. 
1,.. υὕΧἵι. Τὸν ἀδελφὸν] Εὲς τὸ ᾿Αδελφὸν στεκτέον, 

ἑνα τὸ Γνήσιεον πρὸς τὸ Περδέκκον υἱὸν ἐξακού.- 
ται. 

Ῥ, 58. 1. 9. ᾿4πὸ σοῦ) Κατ᾽ εἰρωνείαν καὶ τοῦτο 
φησί. : 

Ι.. τά, "Αλλο τῇ Ὃ λόγος οὗτος οὐκ ἔλεγχός 
ἔστεν, ᾧ με, ἔφης πρὶν, καὶ παῖς ἂν ἐλέγξειεν, 
ἀλλὰ πρὸς ἄλλο τε εἰρημένος. 

Τ,. 2ο.͵ Ῥητορικῶς) οὐ πρὸς ἀλήθειαν, ἀλλεὶ 
πρὸς τὰς τῶν πολλῶν ἡμαρτημένας δόξας. 

Ρ, ὅρ, 1, 5. Τρίποδες)] Τῶν λαμπρῶν ἀναϑημά- 
των, καὶ τῶν πλουσίων, καὶ ἐν δυνάμεε, μνημο- 
γεύεε ὅτετούτοις μείλεστα οὗ δικασταὶ πεστεύουσε- 
Διονύσιον δὲ, τὸ τοῦ Διονύσου φησὶν ἑερόν. 

Τ. 1ο. «ἀγαγκάζεις)} ταῖς ἀποδεικτικαῖς πίστεσε 
πιείϑ εις. 
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Τι. 15, Ὁὐσίας] Οὲ ἐν τοῖς δεκαστηρΐοες τὰ χρή;- 
ματα Οὐσίαν φασί, δεοὺὶ τοῦτο οὖν ὡς πρὸς ὁη- 
τορα διαλεγόμενος , οὕτως εἶπεν" ὅμως προσέϑη-- 
κ4 καὶ τὴν προσήκουσαν αὐτῷ οὐσίαν, φημὲ δὲ 
τάληϑεές. 

Τυλτὰς, ᾿Ομολογοῦντα) οὐ μόνον πρὸς τὸν ἐλέγ- 
χοντα, ἀλλὰ πολὺ πρότερον αὐτὸν πρὸς ἑαυντόν.- 

Ῥ. 40. 1. τό. “πὸ ϑεῶν} Ἐὶ ὑπὸ ϑεῶν, ἀγαϑὴ 
η) δίκη" τὰ γὰρ ἐκ τούτων τοιαῦτα. 

Τ,. 185. 5. Φίλον) Οὐχ ὡς ὁμόφρονα; ἀλλ᾽ ὡς εὐ- 
νοϊκῶς πρὸς πώντα ἐὐδμόνοῦν. ἔχων. 

1,. 27. «Χαλεπώτερον) Καὲ τοῦτο κατ᾽ εἰρωνείαν 
φησὲν, ᾿ κατ᾽ ἀντίφρασεν. 

Ῥ, 41,1, 1, ᾿ ἀδύνατον Ὃ Σωκράτης τῷ παρ᾽ 
“πόνοεαν λεγομένῳ χρῆταε, εἰπὼν οὐ Χαλεπὸν, 
ἀλλ᾽ ᾿Αδύνατον. 

[1..7. καταπιττοϑῆ" μετὰ πίσσης χρίσωσιν 
αὐτόν. ϑ8ῖϊο!. Δοοσμ. σοα.] 

Ι,. τιὅ, Μορμολύττῃ) φοβεῖς. Παρῆκταε δὲ τὸ 
ῥῆμα ἀπὸ τῶν προσωπείων τῶν ἐν ταῖς τραγῶ- 
δίαις ὑποκριτῶν, ἃ ἑκάλουν Ἰορμολύκειω, Ζ,ω-- 
ριεῖς δὲ, 1 ὄργια. τοιούτοες δὲ καὲ αὲ γυναῖκες 
τὰ παιδία φοβοῖσιν. 

[Π.. 14. ἐμαρτύρουν ἀντὲ τοῦ, μάρτυρας προσε-᾿ 
κρίλου. Βεἢ. [].]} 
1... Δ λὸὺ ταῦ τοῦτο εἶδος ἐλέγχου] Τοῦτο, 

παράγγελμα, Τοργίου, τὸ τὰς σπουδὺς τῶν ἀντιδιε, 
τῶν γέλωτε ἐκλύξενϊ, τὰ δὲ γελοῖα. ταῖς σπουδαῖς 
ἔἐκκρούεεν. 

1. οἵ). Βουλεύειν λαχὼν) Κληρωτοὶ γὰρ ἦσαν οὐ 
βουλευταὶ, ἀφ᾽ ἑκάστης τῶν δέκα φυλῶν εὶς πρὸς. 
ἕνα ἐνεαυτόν. καϑ' ὃ καὶ ἐλέγετο Ἡρυτανεύεεν ἢ 
φυλή. 
νιν. ᾿Επεψηψέζε ε»} ᾿Επιψηφίζειν ἐστὲ, τὸ τες, 

γὺς πρυτανευούσης φυλῆς ἕνα κληρούμενον ἐπ᾿, 
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αὐτῆς τὸς ψήφους ἑκάστων ἀπαρεϑμεῖσθαι τῶν 
τὲ τεϑεεμένων δεῖν γενέσθϑαε, περὲ οὗ ἡ σκέψες, 
καὲ τῶν ἐπαγορευόντων, καὶ ἔτε τὰς τῶν ἄμῳε- 
βάλλειν λεγόντων, αποφραΐένειν τὲ εδἰς τὸ ποενὸν, 

τίνες τούτων αὲ ψῆφοε, πλείους, 7) ἐλάττους, 1) 
μεταξὺ, ἐὲ ὧν τὸ πρακτέον, ἢ μὴ, δεεκρίνξετο, 
"καὶ ὃ τοῦτο ποιῶν, οὗτος ἦν ὁ ᾿Επιψηφίζειν λε- 
γόμενος. 

Ῥὶ ἀὺ θοῦ ᾿Επιψηφίζειν. τοὺς παρόντας] ἐντὲ 
τοῦ, ταῖς ψήφοις τῶν παρόντων χρένεεν. τὴν ἀλή- 
ϑείαν. [ὠντὲ τοῦ, ἐπιμαρτυρεῖν καὶ ἐπικυροῦν 
τὸν λόγον ὃν σὺ λέγεις" η δὲ σύνταξες πρὸς αἰτεα- 
τεχην. 86}. (1. 

Τι. το. διαὲ ἐμὲ καὶ σὲ] Κατὰ τὰς κοινὰς καὶ 
ἀληϑεῖς ἐννοίας δηλογότε., 

Τιν τὸ, “ἱέγε δή μοι] Τῶν δύο προβλημείεων 
τοῦ πρώτου ἔντε εῦϑεν ἢ κατασκευὴ, τὸ χεῖρον τοῦ 
αδεκεῖσϑαε τὸ Ἐπ ξυ: 

Ῥ.45.1. τὅ, ᾿Επετηδεύματα) ᾿Επιτηδεύματά ἔστε, 
τὺ δεὸ μόνων τῶν ἐθῶν» μελετώμενα. 
1. τ. Ῥηεϑημοότων]͵ παρ μενοι ἐστε, τὺ κατὰ 

τὰς τέχνας καὶ ἐπιστήμας διὰ δεδασχαλίας ἔσις 
εἰν ϑρώποις παραγεγνόμενα. 

Ρ΄. 48,1, ὃ. “ϊετὰ τοῦτο δὲ] Τοῦ δευτέρου προ- 
βλίματος κατασκευὴ . ὅτε τῶν ἀδικούντων κρεΐτ- 
των ὁ δίκην διδοὺς, ἢ ὁ μή. 

Ρ. 48.1.17. Εἴ τὶς τι ποιεῖ Ἔκ τούτου δῆλον, 
ὅτι τὸ νοεῖν καὶ βαδίζειν, οὐ ποιεῖν ἐστεν, εἰλλ᾽ 
ἐνεργεῖν μόνον" οὐ γὰρ πρὸς τὶ πάσχον γίνονται. 

Ρ, 4θ.1. 1585. ολαζ ζόμενος) Κολάζεσθαί ἔστι 
κυρίως, τὸ τῆς πονηρίας κολούεσθαε, ὅ ἐστιν 
ἐλαττοῦσϑαε, ἢ ἐμποδίζεσθαι. 

Ῥ, 40, 1..26. ᾽4ρ᾽ οὖν τοῦ μεγίστου] ᾿Εντεῦϑεν 
ἀποδείκνυται, οἵον μεγίστου κακοῦ ἀπαλλάετετας 
ὁ δίκας διδούς. 

Κατ, Οὗ, Τομ. 11: τ 
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ς Ρ, 40. 1. 17... 4εύτερος) Δεύτερος, οὐ πρὸς εὐ- 
δαιμονίαν, ἀλλὰ κατὰ τὸ τετώχϑαιε μέσος τῶν 
τριῶν. 

Ρ. δο. 1. 19. Συλλογεσώμεϑα] Σημαίνηταε, ὅτε 
Δ Πριστοτέλης τοῦ συλλογισμοῦ τὸν ὕρον ἐντεῦϑεν 
ἀίληφε σχεδὸν αὐταῖς λέξεσεν, 

Ρ. δι, χά. “Σξἕέοντα)]Ί Προσυπακφυστέον, τὸ πρὸς 
κακοδαιμονίαν. 

1,. 17. “ώσε: δίχην] Τάχεστα δώσει δίκην, παρε 
τὸν δικαστὴν, δηλαδὴ τὸν οἰκεῖον λογισμὸν, βα- 
σανίζοντα αὐτοῦ τὰς φαντασίας, καὲ χολάζοντο 
τὰς παραλόγους ἐννοίας, Οὐκ εἰσάγειν οὖν εἰς 
δικαστήριον, ἀλλὰ νουϑεσίων καὶ ἐπέπληξεν ἐφ᾽ 
ὡαυτὸν καὲὶ τοὺς οἰκείους ἄγειν παρακελεύεται. 

Ῥ, 55. 1. δι. Δὲ ἄρα δεῖ Φησὶν ὕτε, εἰ δέ ἐστὶ 
σις ἐχθρὸς σοῦ, μὴ ἀδικεῖ δὲ σὲ, ἀλλὰ ἄλλον τενὼ, 
“ἢ ϑελήσεις αὐτὸν δοῦναι δίκην, ἀλλὰ καὶ βοη- 
«“)ησεις αὐτῷ, εἰ δύνασαε, ἵνα ἔτε πλέον τιμω- 
φηϑῆ. 

Ρ.52,1.1τ4, Οἷον) ἀντὶ τοῦ, ϑαυμαστὸν ἐνταῖϑα. 
ΟΡ, 84. 1. 18. ᾿δμπληκτος)ὶ ΙΓράφεται καὶ, ἔχ- 

θλητος. [Κλεινίξειος" ὁ Φιὸς τοῦ Κλεινίον .41λκει- 
ζιάδης. Οὐοά, Νεοτπι.] 

[ζ1ὰ.. 25. ὁμολογήσει Καλλικλῆς" οὐδέποτε σαυ- 
τῷ συμφωνήσεες, εἰλλ᾽ ἐν ὕὅπαντε τῷ βίῳ δεαφωνή - 
σὲεες τυφλώττων, ΟἸγιῃρ. δρ. Ἀμπμπκ, δὰ ὙΕε}}. 
ἀ1, 69.} 

Ρ, 58. 1. 4, ἱγεανεεύυεσθαΐ μέγα φρονεῖν, κομ- 
σπτείζεεν. [ἐπαίρεσϑθαι. δετι.} 

ϊ.., 5. Φορτικὸὼ καὲ δημηγοριεκο) ΦΦορτικα ἔστε, 
τὸ βάρος ἐμποιοῦντα." “]ημηγορικο, τοὶ πρὸς τὴν 
τῶν πολλῶν βλέποντος δόξαν. [ἀφ ἴα οοά, Ατιρ» 
ΒΊΡΟΙΒΟΥ. 

1.. αϑ. Τὸ ΖΣοφὸν) ἀντὲ τοῦ, σόφισμα. ζπὶ οοἄ, 
Ααρ.} 
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[Ρ. δ6. 1. 5, ἐδιώκαϑες. ἐδίωκες: 8610]. εοἄ, 
ΟἸανκ. εὐ ΟἸγρ.} 

[Ρ- 56,1. το. προπηλακεζόμενος" ὑβριζόμενος, 
ἑξου ϑενούμενος. ϑ86|)ο], ΟἸατὶι.} 

Ῥ, 58, 1. ὅ, ᾿Επὶ τὰ μείζω] Μείζω φησὶν ὁ Καλ- 
λικλῆς, τὴν κατ᾽ αὐτὸν ῥητορικὴν" ἰσὼς δὲ͵ καὶ 
τὴν τυραννίδα, ὡς ὕστερον δηλώσει. ὶ 

Ι.. το. Τῶν νόμων] ᾿Απαρίϑμησες ὧν οἴδταὸ 
ψευδῶς Καλλικλῆς ἄπειρον εἶναι τὸν φιλόσοφον: 

Ι,. ι2. Συμβολαίοις] Συμβόλαια παρὸ τοῖς ᾿᾽«1τ-- 
τικοῖς, αὐ ἀσφαάλείκε, καὶ συγγραφαὶ, καὶ συν»- 
ϑῆκαε πόλεων, καϑ' ἃς τὸ δίκαιον ἀλλήλαις ἐνδ- 
μον. 

1,. 15. Ηϑῶν) " Πϑη τὸ ἐν ἔϑϑεε κείμενα φησε. 
Ως, Ὧο. 1 τοῦ Ἐυριπέδου] Τὰ ἰαμβεῖα ταῦτ᾽ 
ὅστεν ἐξ ᾿Αντεόπης τοῦ δράματος Ἐυριπίδον, ἐκ 
τῆς Ζήϑου ῥήσεως πρὸς τὸν ἀδελφὸν ᾿Αμφίογνα. 
οὗτοι δὲ ᾿ΑἸντιόπης υἱοί. ᾿αἀ 4, ΟἸγηῖρ. δά ἢ. 1, 80. 
γλϊοκοι, ΤΠ αιν. πὰ Ῥν. Ετ. Ὁ. 70.} ; 

1. 37. ΠΠαςδείας) Παεδείων φησὶ τὴν περὲ τὼ μιο- 
ὥηματα ἕν παιεσὲ τροφήν τε καὶ ἀγωγήν. 

Ρ. 59. 1. Ω.- Πικρόν τέμοε δοκεῖ χρῆμε] Τὸ δέεα- 
λέγεσθαε παιδύώριον, πεκρόν τὲ δοκεῖ, ὡς παρὼ 
φύσεν καὶ βίαεον ὄν" καταγέλαστον δὲ, ὅταν ψελ- 
λίζηται ἀνηρ, καὶ πληγῶν ἄξιον, ὅταν παίζῃ, ὄναν- 
ρα δὲ, ἄμφω, οὐχ ὡς γυναιξὶν, ολλ᾽ ὡς παεδίοερ 
πρέποντα. 

[Ὁ. θο. 1, 2. 5.80]. εοὐ, Ατπρ. ἃρ. Ἐϊδεῖ. δᾷ Οσῖς, 
Ϊ, γ. ἐπεεικῶς" ἑκανῷῶς" ἐπὶ τὸ (Ιδ. ἐπεξβεζν ἐχὼῶ 
καὶ) φελικῶς, παρὸ Πλάτωνι. 

Ρ, θο. 1. 0. Ὅτε ἀμελεῖς) Καὶ ταῦτα τὼ ἰαμβεῖα 
τοῦ Εὐριπίδον ἐκ τοῦ αὐτοῦ ᾿Αντεόπης δράματος 
εἴληφε. «“Σχόπει δὲ, ὅπως δεῖ χρῆσϑαε ταῖς μα- 
κροτέραες δήσεσε τῶν ποιητῶν, μη αὐτοὺς δεόλου 
φιϑέναι τοὺς στίχους, αλλο τὸ καὶ λέξεως πεζοτέ- 

Ἕ ὦ 



402 ΘΟΒΟΙΤΙΑ 

ρας λέξεων πεζοτέρων 516».} εὖ πωξ αὐτοῖς ἐνα-- 
μίξαε- "τὴ τῶν στίχων δὲ νοῦς οὗτος" Ο Ζῆϑος 
φησὶ τῷ Αμφίονι, μουσεκῷ ὄντε" ᾿Ῥίψον τὴν λύ- 
γαν, κέχρησο δὲ ὅπλοες. οὕτω καὶ Καλλικλῆς λέ- 
γεε Σωκράτει" " ἄφες φελοσοφρίαν, ἐλϑὲ δὲ ἐπὶ τὴν 
πόλιν καὶ δίκαζε, ἴϑιυϊα ΟἸγΩρ. ΔρῸ  Ὗ α]οῖς, 
ται. ἴῃ. Ἐπ. Ἐπιν, Ρ. δ2.] 

[1,. 8. ἑρᾶς πῶς, Ευρεπέδου γυναικώδεε εἰρηκό- 
τος, αὐτὸς μεειρακώδεε εἶπε. ΟἸγτρ. ἃρΡ. ὙΑ10Κ.} 

11,, 21. φαύλου, ἀντὲ τοῦ εὐτελοῦς. νῦν γοὺρ οὐ 
σημαίνεε τὸ κακοῦ" ἤδη γὼρ εἰπε μοχϑηροῦ, 
ΟἸνγρ. ἃρ. Βα Πηκ. δὲ Τιη. Ρ. 260.} 
 οΙ, , "Α ἀσιεθε ΠΝ ἀντὲ τοῦ, σκληρότε- 

ρον. 
1,. 5. Παῦσαε δὲ ἐλέγχων ᾿Εν ἄλλῳ πρόςκειταε, 

παῖσαι μεταίζων. ἴἸερ. ματαΐζων νεὶ ματαιάζων 
τὶ οοὐἷ, Ἐδ5. ν. Βσπίῃ, ἴῃ Οογεῖρ. δά Ρ. 456. οἱ Πειμά.} 

Ι.. 4, Καὶ ἄσκειῇ Γράφεταν. καὶ δόκει. 
[1:. 6, παῦσαε τούτων, ἐξ ὧν ἐν κενοῖς καὲ μα- 

ταίοις κατοικησεις οἶκος, οὐδὲν γὰρ ἐκ τούτων 
κερδανεῖς. ΟἸγτρ.} 

Ι.. 8. Βίος] ὁ πλοῦτος. τόξα δὲ, ἡἡ παρὰ τοῖς 
πολλοῖς εὐδοκίμησες. 

Τ,. 11. «1ἐϑων} ᾿Ιστέον, ὅτετὴν λίϑον δι᾽ ἧς δο- 
κιμάζουσε τὸν χουσὸν, οὗ μὲν ἰδίως Ἐάσανον, οἑ 
δὲ Ἰυδίαν καλοῦσεν. 

[Ρ. 61. 17. ἕρμαιον, τὸ ἀπροςδόκητον κέρδος, 
ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς τεϑεμένων ἀπαρχῶν, (τῷ 
“Ερμῇ αἀάϊι Απρ5.) ἃς οἱ ὁδοιπόρος κατεσϑίουσεν. 
5680]. ΟἸαγκ. εἰ Απρ, τοεούτω" βασανεστῇ δή. Οοά, 
Μδεν.] 
["Ὀ. 61. 1. 1, Τρία] “Οτε τρία ἐστιν οἷς κρίνεταε 

ψυχὴ, ἐπιστήμη, δόξα ὡς φρονέμιου τὲ καὲ εὔγου, 
παρρησία. [ὅδ Ἰιο!, ΟἸ]ατ. : 

σοφέας ἔνδεια ἐπιστγ μη 
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αἰσχύνης παρουσία παῤῥησία 
εἰπάτη δόξα ἐς φρογνέμου καὶ εὔνους 

486 δά ν. 62. 1. ὉΠ}. εραόνοίν: ἢ 
Ι,.. 22, Πάντω ἔχεες Προσυπακουστέον, ὡς σύ 

τὲ οἰεε, καὶ ὁ πολὺς τῶν ἀνοήτων σιρφετός. 
Ρ. 62. 1. τσ. ̓ Αφιδναῖον) ᾿Δφίδνω, δῆμος «Αἰαν- 

τίδος φυλῆς. ἐξ οὐ οὗτος. 
1, 1. ̓ Χολαργεὺς, δῆμος ᾿ἀχαμαντίδος φνλῆς, 

ἐξ οὗ οὗτος. 

Ῥ, 65. 1. 8. Ποῖόν τενα] Τὸ μὲν Ποῖον τὴν εἰδι- 
κὴν σημαίνει ἀρχὴν, τουτέστι, δίκαιον, 1) ἄδε- 
χον" τὸ δὲ, τὶ ἐπιτηδεύειν, τὴν ποιητικὴν, ἀντὲ 
ποῦ, δημαγωγίαν τε, καὶ ῥητορικὴν, 7) φιλοσο- 
φίαν" τὸ δὲ, καὶ μέχρι τοῦ, οἷον παιδείας χέρεν, 
ἢ περαιτέρω μέχρε τοῦ ὠκρεβοῦς, 

Ι,.. 8. Οτχ ἑκὼν] ᾿Ιδοὺ, ἀκούσια τὰ ἑμαρτής- 
ματα φησὶν" ἀκούσιον γὲρ τὸ ψεῦδος. παραλογοπ 
ζόμεϑα δὲ αὐτοὺς κατὰ τὴν καθόλου πρύτασιν. 

Τὰ τὸ- ᾿Ικανῶς]) “κανῶς ἐνταῦϑα τὸ μετ᾽ ἀποό 
δείξεως λέγεταε. , 

Ι,. τά. Βλάκα! λὰξ, ὃ χαῦνος τῇ προικερέσει;. 
εἰρηται δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ βεβλάφϑα: τάς φρένας. τ 
ἐπὸ τοῦ μαλακοῦ, οἷον μάλαξ τες ὥν" ἔπε εδὴ δὲ 
τὸ τ ἃ δούμπλοκον, ἀντὶ τοῖ μλὰξ γέγονε 
βλώξ, ἰϑπηητῖον ΟἸγμιΡ. ἃΡ. Ἀπμκ, δά Τίπιν Ρ. ὁ 1 π 

Ῥ. 64. 1. τ. ᾿ς τὸ κρεῖττον] “ Σημαίνηταε, γχατ᾽ 
ἐρετὴν μᾶλλον. Βέλτιον δὲ ἄμεινον. κατρ δὲ τὴν 
τοῦ ΤΕΕΡΤΝΝ θωώμην μᾶλλον ἐσχωρότε ρον κρεῖττον- 

Ῥ. 84. 1. το. Ἔστι ταῦτα; ἢ οὔ Ζκόπειε ἐκ 
τούτων τὸν πρὸς το φ εἰποκρίσεις τοῦ Καλλικλέους 
ὄκνον ; τοῦ, ἐστε ταῦτα, ἢ οὐ: καὲ τοῦ, νομέ- 

ζουσιν, ἢ οὔ; καὶ τοῦ, μὴ φϑόνει μοι ἀποκρί- 
γασϑαει.- 

Ρι θά, 3,8. Χιενδυνεύεις) τουτέστι, φαίνῃ" ὅπερ 
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ἐμφιεβάλλων ὥςπερ εἰρηκε, τὸ βαρὺ τῶν πνχον 
παραμυϑουύμενος. 

Ῥ, 65. 1, ὃ. Οὑτοσὲ νὴ} “Ὅρα τὴν πρὸς ἑτέ- 
ῥοὺυς τοῦ λόγου ἀποστροφὴν, ὅσην τοῦ Καλλι- 
κλέους καὶ κατὼ τὸ σγῆμα ἀλούϑεθδι ἔνε δείκνυσιν. 
7.1, Συῤφετὸς] ἀγυρτώδης ὄχλος, ὡς νῦν, ἢ 

λύγος, 1) ἐξ ἀνέμου ἡ ὑνιόν νυ ῃ κόπρος, καὲ φρυ- 
γανώδης. 

Τ.. 17. ἸΤοπάζω)] ὑπονοῶ, εἰκάζω. 
Τ,. 4, Προδίδασκε] Περέξτε ὑεεὴ πρόϑεσις, ᾿“44:-ὄ 
πα 

Ὧν. χὅ. Πὶρωνεύη] Εἰρωνεΐία ἐστὲ ,“προςποΐησες 
ἀδυναμίας, ὧν τες δύναταε ποιεῖν" ἐξ ἧς καὲ τὸ 
Εἰρωνεύω ῥῆμα. ταύτη δὲ τὴν ᾿4λαζονείων ἐναν- 
τίων εἶναι. ἔστε γὰρ ᾿Δλαζονεία προςποίησες δυ- 
γάμεως ὧν τις οὐ δύναται στοεεῖν. 
01. 7]1ὰ τὸν Ζῆϑον)᾽ ̓ θμνυσε κατὺ τοῦ Ζήϑου, 

ὡς τενὸς τῶν ἡρώων ὄντος, 7) ὡς χαριζόμενος ἐλ" 
λεκλεῖ, ἐπειδὴ τῇ τούτου δήσει πρὸ μεκροῦ εἰς 
παραΐνεσεν ἐχρήσατο, 

Ῥ, 66. 1. 8, 4υκεῖς βούλεσθαι λέγειν} “Ως οὐδὲ 
φράσαε. δυναμένου τοῦ Καλλικλέους, ὥπερ ἐθε- 
λει, ὃ Σωκράτης καϑάπτεται. 

[1.. 15. ἔχε δή ἀντὶ τοῦ, μέμνησο “τῶν ῥηϑέν- 
τω». 8.0]. σοἄ. (ΟἸατνΐκ. εἱ Ἀερ.] 

Τ,, τά, Πολλοὶ ἀϑρόοι ἀντὶ τοῦ, ὁμοῦ. οὐ γὰρ 
εἶ τε πολὺ, τοῦτο καὶ ὁμοῦ. διὰ τοῦτο οὖν πολλοὶ 
ἀϑροόοε φησίν. 

[Π..5.1, ἑκτέον" ἄξιον ἔχειν. 5610]. σοἄ. Μόδεονπι.] 
Ῥ. Ὅν. ἢ, 10. ᾿Δεὶ ταυτα Οὐκεεότερον γορ ἐπε- 

στηήμης,; τὸ ἀεὲ τὸ αὐτὸ περὲ τῶν «αὐτῶν λέγειν, 
ἢ) τὸ ἕτερα. 

ΒΟ 68: 1..1γν. Τί ἢ τῇ ἷὸ ἈΑΛλΕΚΛΙ συνεὶς τού- 
των οὐδὲν, ὑπολαβὼν δὲ διαίρεσεν τενα περεέχεεν 
τὴν ἐρώτησιν τοῦ Σωκράτους, ἀξεοῖ σαφῶς αὐτὸ 

᾿ 



ἐπ τι πᾷ. Ὁ δὲ 

εἰπεῖν" τὸ ποτέ ἐστεν ἑκάτερον, ὧν ἀντεδιαιρεῖν 
βούλεται. διόπερ φησὶ, τί ἢ τί. 

Ι,.. λ4. ᾿Πδὺς εἰ Κατ δἰρωνείαν τοῦτο φησὲ 
Καλλικλῆς. 

ΠΤ. 25. Οὐδεὶς ὅ ὅςτις οὐκ ἂν γνοίη} ἀντὶ τοῦ, 
οὐδείς ἐστιν, ὃς οὐκ ἄν μθε μαρτυρήσξεεν, ὅτε 
λέγων τοὺς σώφρονας οὐ λέγω τοὺς ἠλιϑίους, 
τουτέστεν, οὐδείς ἔστεν ἀνθρώπων, ὃς τοὺς σώ- 
φρονας ἠλεϑίους λέγεε. ποὸς ὃν ὁ ̓ Καλλεκλῆς τοὺ- 
ναντίον φησὲν, ὅτε πάνυ πολλοὶ οἕ τοὺς σώφρονας 
λέγοντες ἠλεϑέους. 

Ι,.. 27. Επεὶ πῶς ἂν) ᾿Εντεῦϑεν ὁ περὶ τῆς τελικῆς 
αἰτίας τῶν , ἠϑεκῶν λόγος. ἔστε δὲ ἀρχὴ κατὰ “Σωκρά.-.- 
την τἀγαϑαώ" κατὰ δὲ Καλλεκλέα; αἰσχρὰ ἡδονή. 

Ὁ, θ69. 1. 27. ᾿Ἐπικουρίαν) 7) ἢ τὴν ἐκ πλούτου καὲ 
περιουσίας, 1) την ἐκ τῆς παρὰ τῷ Καλλεκλεῖ κα- 
λουμένης φρονήσεώς τε καὶ ἀνδρίας. 

Ῥ, 70. 1. 5. Οὐκ ἀγεννῶς} ἀντὶ τοῦ, ἀτενῶς καὶὲ 
ἀκόμπτως. [Ὡιὸ ϑαῤύαλέως. ἨΔΕ]᾿ 

Ι,, ἀ. Παῤῥησεαζόμενος ἐντὲ τοῦ, μετὰ παῤῥη- 
σίας ἀπαρακαλύπτως ὁμολογῶν. 

ΤΙ, τι. Οὐκ ἄρα) ᾿Απόδεεξις δε᾽ ἐπεχεερημάτων 
ἕξ, τριῶν μὲν ἐνδόξων, τρεῶν δὲ πραγματειωδε- 
στέρων" ὧν τῶν ἐνδόξων τὸ πρῶτον ἐκ τῆς τῶν 
πολλῶν δόξ ης εἰλ ἱηπταε. 
1. τάς" “ὡς γε σὺ λέγεις] ᾿Εκ τῆς τῶν ποεητῶν ἐκ 

τῶν Πυϑαγορείων. 
1,. 10. 1,ς δ᾽ οἶδεν} Τὰ ἰαμβεῖα ἐκ τοῦ Φρίξου 

τοῦ σραβονος Εὐριπίδου - 
ἴς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ζῇν μέν ἐστε κατϑανεῖν, 
Τὰ κατϑανεῖν δὲ ὁ ζῇν κάτω ΠΝ 

ἵν. Εναρτα. παρ. ῬΡμνΥΧ. 1ἢ. ῬΌΙΝΙα: 
1 δὶ Τῷ ὄντε ἰσως] Το᾽ ̓ Ισως περὶ τοῦ ἀληϑῆ 

εἶναι τὸν ἐν τῷ μύϑῳ λόγον, 7) μή. τὸ δὲ Τῷ ὄντε, 
ὅτι ὅ γε μῦϑος αὐτὸ τοῦτο τῷ ὄντε καὶ δεατεταμέ- 
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γως διϊσχυρίζεται, τὸ ϑάνατον εἶναι τῆς ψυχῆς 
τὴν μετὰ τοῦ σώματος ζωήν. ἣ 

Ι.. χῦ,. Κομψὸς] Οὐ τὸν πιϑανὸν, αἀλλὰ τὸν 
τεχνικὸν, ἢ σπουδαῖον φησί. Σεκελικὸς δὲ 1) Ἴτα- 
λικὸς, οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς. Πυϑαγόρεεος δ᾽ οὗτος 
ἣν" ὑπῆρχε δὲ καὶ ᾿ΑΙκραγαντῖνος. ᾿“Ικράώγας δὲ, 
πιόλες Σικελίας, απὸ τοῦ πλησίο» ποταμοῦ κεκλη- 
μένη, ἀφ᾽ ἧς οὗτός τε καὶ ᾽᾿Ολύμπεος, ὁ μελο- 
ποιός. Σικελὸν δὲ ἢ ̓Ιταλεκόν φηῃσεν, ἐπεεδη πλη-- 
σίον Σικελίας ὅ τε Κρότων καὶ τὸ Μεταπόντιον, 
«ἰ πόλεις, οὗ οἱ Πυϑαγόρειοι διέτρεβον, αἵ τῆς 
ἰσαλίας εἰσί. 

Ι,.. 0. ᾿ἡμνήτους) ᾿Ζμνύητοε, ἡμεῖς οὗ τεϑνεῶ.-- 
τες, οἱ ἔν σώματι ζῶντες, 
 Ρ. 71.}. ἅ, “Τδωρ) τὸ ῥευστὸν καὶ ἄστατον τῶν 
ἢ δονῶν,. 

Ι,. 18, ᾿Εκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου) ᾿Εκ τοῦ γυμ- 
γασίου φησὲ τοῦ αὐτοῦ, ὅτε τὸ μὲν πρὸ αὐτοῦ 
ἐπεχείρημαῳ ἐν μύϑον προῆκται σχήματι" τοῦτο 
δὲ, ἐν παραδεέγματος. ἣν δὲ ἐκεῖνο μὲν τῶν Πυ- 
“δαγορείων οἰκεῖον" τοῦτο δὲ Σωκράτους, ὡς σα- 
φέστερόν τε, καὶ πληκτεκώτερον. 

Τ,,. 10. Σχόπει γὰρ) ᾿δγτεῦϑεν αἱ πραγματείω - 
δέστεραι, ὧν τὸ πρῶτον ἐπιχείρημα ἀπό τενος εἐ- 
χκόνος ἄρχεται. 

1,. 35. Ὃ μὲν, οἴνου] Οἶνον μὲν, ὡς τροφεμώ.- 
τατον, γάλα δὲ, ὡς πρώτην τροφὴν, μέλε δὲ, ὡς 
τὴ» ἐν τῇ τροφῇ γλυκυϑυμίαν παρείληφεν. 

Ι, ,20. “ληρωσείμενος) οὐκ ἐμπλησϑεὶς, ἀλλὰ 
προσδεὴς ὥν [Οοᾶ, Ατὑρ. ἐλλὰ πληρωϑεὶς ὧν. 
͵ Ρ. η3.1. 16, Χωραδριοῦ)] Χαραδριὸς, ὄρνες τες, 
ὡς ἅμα τῷ ἐσϑίειν ἐκκρίνει, εἰς ὃν ἀποβλέψαν- 
τες, ὡς λόγος, οἱ ἐκτερεῶντες, ἧζον ἀπαλλάττον- 
ται" ὅϑεν καὶ ἐγκρύπτουσεν αὐτὸν οὗ πεπράσκονγ- 
τες, ὅγο μὴ προῖκα ῳὡῳφελῶνταε οἱ κάμνοντες " 
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Καὶ μὴν [ἴτὰ 516}., μὲν Ἀλ]Πη.} καλύπτει. μῶν 
χαραδριεὸν περνείς; 

ὥς φησιν ὩΙππώνειξ. Ἀοάρεν Ομ. ἃρΡ. Ἀπππῖο, 
οἷ Τίπι. Ρ. 279. ἢ ζῶον λέγει, ὃ ἐσθέξε καὶ εὐθέως 
ἐκχρένει, ἢ αὐτὰ τὸ κοῖλα τῶν πετρῶν, ἃ δέχε- 
ταὶ τὸ ὕδωρ καὲ ἀποβάλλει 

1... 17. 5. «“έγεις οἷον] Ἰοῦτο ἔκ τοῦ ἀπεμφαῖς- 
γοντος πρόεισιν. ᾿ 

Ι.. ,ὅ. ηὴ ἐπαεσχυνὴ) ἀντὶ τοῦ, μὴ αἶσχυγ- 
ϑείης. 

Ι.. α5, Κνησιῶντα] ἐπεϑυμητικῶς ἔχοντα τοῦ 
κπνᾶσϑαι, ὅ ἐστε κνήϑεσϑαι. 
Ῥ. γ5. 1... ᾿Αἰνδρεῖος] ἀντὶ τοῦ, ἀναιδὴς, κατ᾽ 

εὐφημίαν. ἱ 
ΠΤ. 9. Κιναίδων) ἀσελγῶν, μαλακῶν. καὶ Κίγαε- 

(7, ἢ πόρνη, καὶ ἢ ἀσχημοσύνη, οεἰπὸ τοῦ ὁρ- 
νέου, τῆς ἰύγγος, ὃ καὶ Κιναΐδιον καλεῖται. 

1.16. Ἵνα δή μοι] Τοῦτο φησίν" ἐγὼ μὲν ἕτε-- 
ρον εἶναε τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἥδέος διανοοῦμαι" ἀλλ᾽ 
ἕνα μὴ ἀσύμφωνος ὦ ἑαυτῷ, ταῦτα εἶναι φημὲ τὸ 
εὐτά. 

1,...χ2. Τοὺς πρώτους λύυγους] τοὺς ἑαυτοῦ δηλο- 
γότε, ἐν οἷς ἐμέμφετο Τοργίαν καὶ Πῶλον, ὡς 
σιχρὰ τὰ δοκοῦντα αὐτοῖς δε αἰσχύνην ἀποκρινα- 
μένους. αὐτὸς δὲ ἐπηγγέλλετο παῤῥησιαζόμεγνος 
πᾶσαν εἰπεῖν τὴν εἰλήϑειαν. 

Ι,. ,χ8, Αἱνιγϑέντα] τῷ γὰρ τοῦ χιναίδων βίον 
ὀνόματε κακὰ πολλὰ συνεσημιαίγετο, 

Ὑ 74: 1...χ5; Ὧ σοφώτατε σὲ] Κατ᾽ εἰρωνείαν 
ὑπὸ Καλλεικλέους εἰρηταε, ὡς φησὲ Πλούταρχος. 

, ἢν. 18. ᾿Αχαρνεὺς) ᾿ἄχάρνεε, δῆμος Οἰνηΐδος, 
δὲ οὗ, οὗτος. 
. ἢ... 17. Σωκράτης) Τοῦτο φησὲ Καλλικλῆς κιϑ 
ομοιοότητα “Σωκράτους. 
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Τ,, χΧ3, ᾽4. ἰωπεχῆ θεν») ᾿“λωπεκὴ, δῆμος ᾿Ανχιρ- 
χίδος. ἐξ οὗ οὗτος. 
1. 21. “Τοὺς εὖ πράττοντας 71ὸ ἀγαθὸν καὲ κεζα 

κὸὃν εἰπεῖν βοι' ληϑεὶς, τὸ μὲ δτέχοντω λέγει. 
ἱπ. χῦ. τοῦ τρίτου ἐπιχϑερημ ἄτος, ὅτε ἐπ᾽ εὑ- 

ϑείας ἐκ τοῦ τὰ ἐναντία μήτε ἅμα συνεῖναι, μητ 
ἅμα ὠπαλλάττεσθαι. 59:0]. ΟἸ γι. 

Ῥ, η6.1.2. ᾿Πδι] αἰνντὲ τοῦ ἡδόμενον! ληπτέον 
ΣΑΣ .} 

Τ,.. 8. .““ἰσϑανῃ οὖν τὸ συμβαῖνον] Ἑϊπ προηγεῖ- 
ξαε μὲν ἐν τῷ δεψῆν λύπη, ἐν δὲ τῷ πένεεν ἐπεγέ-. 
γνεταε ηδονὴ , καὶ συνυπάρχει αὐτῇ, ἅμα μὲν οὐ 
παραγίγνεται τἀναντία, καϑὼς ἐν τῷ Φαίδων: τῇ 
ὑπη φησὲ τὴν ἡδονην" ἅμα δὲ σύνεστέ, καϑὼς 
ἐνταῦϑα λέγει. καὶ οὐ μάχεταε ἑαυϑῷῶ, εἶπερ 
ἄλλο μὲν τὸ ἅμα 1 παραγίγνεσθαι, ὅπερ οὐκ ἔστιν 
ἐπὶ τῶν ἐναντίων εὐρεῖ»" ἄλλο δὲ τὸ συνεῖναε, ὅὕ 
ἔστεν ἐπ᾿ αὐτῷ δγχωροῦνγ. 

Τ,. 10. ᾿Αἀκκίζ 11 Τὸ ᾿κκίζεσϑαε ἐκ γυναεκὸς δἰς 
ρῆσϑαι φασὶν, ᾿Δκκοῦς καλουμένης, ἣν οὕτως 
δυη λέγουσιν, ὡς ἀπὸ τοῦ ἑστοῦ ϑοεμάτεον “αϑ 
ἑλομένην ἡ μέεργον ἀμφιεέσασθαε, εἰς τε τὸ κατ-- 
οπτρον βλέ πουσαν, πρὸς τὴν παρ᾽ αὐτῆς ἔμιφρα-- 
σεν εἰς αὐτὸ γιγνομένην, ὡς ἑτέρᾳ προςφλαλεῖ εῖν γυ 
»αιεκέ, Μέμνηται ταύτης “Ἕρμιππος ἕν ᾿4ϑη- 
γνῶς γοναῖς, καὲ ᾿ἄμφις ἕν τῷ ὁμωνύμῳ αὐτῆς 
δρώματε. ᾿Ἀκκίζη οὖν φησὶν ἀντὶ τοῦ, ἀνοηταί-- 
»εις [ἀκκίζεσθαι εἰ ἀνοηταίνειν 51ε}».} οἱα γυνὴ, 
μη) εἰδέναε ποοςποιοιίμενος [προσποιου μένη 5168. 
ἱ ἀκκίζεεν, τὸ προςποιεῖσεδαε, τὸ ϑρύπτεσθαε, τὸ 
μωραένειν. Πέπλασται δὲ ἡ ) λέξις ἀπὸ ᾿Αἀκκοῦς τει- 
γὸς μωροτάτης, ἢ τόν τε ἱστὸν δεελοῦσα τοὺς στη « 
μονας, ἐπεὶ ε'ρ' ἑτέρας ἐκαλεῖτο, ἑστουργοῦσα 
προῦλϑεν καὶ ἡ ετέλεστον. ἄλλον [ἀλλο] ἑμάτεον 
πεποίηται, μέρος τοῦ ἱματίου γυμνοὺς τοὺς στή- 



μονὰς ἐφορίσασα. ϑεῖιο]. ΟἸανκ, --α ὈΟἸγπῖριο- 
ἄου εἰ 411. νδπλη. τὰ Νὴ Υ. ἂρ. υΒηΚ. δὰ ΤΊσηὸ 

Ῥ-10.]} 
Ι.. “1. Ἔχων .ληρεῖ ς“] ἀντὶ τοῦ, ὑποχρίνῃ ὥνοεανέ 
10. «ΣοφὸςῚ] ἀνόητος, κατ᾽ εὐφημίαν. 
Ῥ. 77.}. 3. 7ὲ σμεκροα τὰ καὶ στεν}} Οὕτως ἀπέ- 

σκωπτον οἱ σοιρεστεκοὶ ῥήτορες τοὺς διαλεκτεκοὺς 
λόγους" καὲ Ἱππάς.: γοῦν Περιτμήματα αὐτοὺς 
ἐκάλεσεν. 

Τ. 4. Τὺ μεγάλα 78 μεμτ' ησαε, πρὶν σὰ σμε 
πρὶ} δηλονότε μυστήρια. 4)ιττὰ ἢν τὸ μυστήρεω 
παρ᾽ “ϑηναίοες. Καὲὶ τὰ μὲν μεκρὰ ἐκαλεῖτο, 
ἅπερ ἐν ἄστει ἐτέλουν" τὼ δὲ Μ1εγάλα , ἅπερ .Ε- 
λευσῖνε ἤγετο. καὶ πρότερον ἐδδὲ τὰ μεκροὶ μιυνητ-: 
ϑῆναει, εἶτα τὰ μεγάλα" ἄλλως δὲ τῶν μεγάλων 
μετασχεῖν οὐκ ἣν ϑεμετόν. ἐτελεῖτο δὲ ταῦτα καὶὲ 
ΣΙ) καὶ Κόρῃ, ὅτε ταύτην μὲν Πλοί των ἀρπώ- 
ξειε, Ζηοῖ δὲ μεγείῃη Ζεύς" ἐν οἷς πολλὰ μὲν ἐπρότο 
τετὸ αἰσχρά. ἐλέγετο δὲ πρὸς τῶν μυουμένων 
ἱτὸν μιυούμενον 516}.} ταῦτα" ἐκ τυμπάνου ἔφα-- 
γον, ἐκ κυμβάλου ἐἔπεον, ἐκερνοφόρησα " Κέρνος 
δὲ τὸ λίχνον, ἤγουν τὸ πτύον ἐστιν" ὑπὸ τὸν πα- 
στὸν ὑπέδυον, ιὐὑπὲέρεδύοντο 5.1 καὲ τὰ ἑξῆς. 

Ῥ. 79. 1. 16. Ζ4ὶς γάρ τοι καὶ τρὶς] Ζ4ὲς καὶ τρὶς 
σὸ καλὸν, ὅτε χρὴ περὲ τῶν καλῶν πολλάκες )ὲ- 
γεεν. ᾿Εμπεδοκλέους τὸ ἐ πη ς αφ᾽ οὗ καὶ [καὶ 
ἀεοϑὶ 5.} τ] Παρ ξέίαι. φησὲ γάρ" 

Καὶ δὲς γὰρ, ὃ δεῖ, [δὲ 5.1] καλόν ἐστιν ἐπί: 
σπεεν. ἰδ τι δὴ καλόν ἔἐστεν, ἐ. δ8ῖιν2. Το 
Ἐρ. Ρ. 510. εἰ 5δ6. 

ΤΙ. γ4. Οὐκοῦν ὁμοίως} “Ὑπερϑετέον τ λέξι 
οὕτως " " ὁ κακὸς ὁμοίως" εἶτα τὰ ἑξῃς. 

Ὁ θοὸς 1 δὶ ΝΟ λόγον] τὸν παροιμιώδη 
φησί, βούλεταε δὲ οὗτος τὸ πάσῃ τύχῃ τῇ προς- 
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πιπτούση χρῆσθαι ἱπρὸς τὰς κατ᾽ 'ἀρετὴν ἔγνερ: 
εἰας. 

Ρ. 81.1. 6. Σὺ ἐκ τρέξτω»] Τὸν Γοργίαν καὶ Πῶ- 
λον ὡς ἕνα ἔλαβε, 

10. Τῶν ἀγαϑῶν) Ἅιεχρε τούτου ὃ περὶ τοῦ τε- 
λικοῦ αἰτίου, τουτέστε, τοῦ ἀγαθοῦ τῶν ἠθικῶν 
εἰρχῶν λόγος. 

1.. 8. ᾿4ρ᾽ οὖν] ᾿Εντεῦϑεν ὃ περὶ τῆς εὑρετικῆς 
τέχνης αὐτοῦ, τάξιν εἰσαγούσης καὶ κόσμον ταῖς 
ψυχαῖς, ἢ ἔστι δικαιοσύνη, καὶ σωφροσύνη, καὶ 
ὅλως ἀρετή. 
ΟἿ τὰ, Π;αρασκευαὴ Οὐ τέχνας, οὐκ ἐμπειρέας 

ἑίσεν, αλλ τὸ μέσον τούτων, τὲς παρασκευὲς, 
ὥςπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν»ν τὰς ἐπιτηδενσεες. 

1.. 17. ᾿Ετέίϑουν τῶν μέν] τῶν παρασκευῶν δη- 
λαδή. 

Ι.. 20. Φιλίου] Διὸς ἦν ἐπώνυμον παρ᾽ ᾿άϑη- 
γναΐοις ὁ Φίλιος, ἐκ τοῦ εἰναι τῶν φιλεκῶν καϑη- 
κόντων αὐτὸν ἔφορον. πχς Ἷ 

1,..37. Τοῦ ἀνδρὸς δὴ) 'Ο 4ὴ σύνδεσμος ἔμφαν- 
τεκὸς εἰρωνείας ἐστέ, 

Ῥ,. 8..1. 4. Ἴσως οὖν Ορὰ τὴν παράδοσιν τῆς 
τῶν προβλημάτων τάξεως, ὅτε πρῶτον δεῖ διαε- 
ρεῖσϑαι, εἶτα τὴν διαφορὰν τῶν διαιρεϑέντων 
ἑλεῖν, καὶ τρίτον ὁποῖον βέλτιον. 

1,. ιά6. Ἢ δ᾽ ἰατρικὴ] Τούτῳ ποοςϑετέον ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ, τέχνη εἶναι. [πιὸ δοκεῖ τερεῖϊς ἨΔ 

Ι,. δο. ἽοΟτε ἡ μὲν τούτον] Τὰ κατὰ πᾶσαν ϑεω- 
ρούμενα τέχνην ταῦτα" γγῶσες τοῦ πράγματος 
περὲ ὃ σπουδάζεε, ἐπίσκεψες αἰτεῶν, δε ἃς προς- 
φέρει ἑκάστοις ἃ προσφέρει, ἀπόδοσες λόγον τού- 
των ἑκαστου. 
, 1. 26. Διαρεϑμησαμένη]. ἐντὶ τοῦ, δια κρίνασα, 
7 διαλογεσαμένη. ἀπὸ τοῦ ἀρειϑμοῦ δὲ εἴρηταε, 
ἐπειδὴ καὶ οἱ ἀρεϑμοὲ δεακέκρινταε ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
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καὶ πάντα κατ᾽ αὐτοὺς διατέτακται, ὡς ὃ Πυνϑα- 
γόρειος διδώσκεε λόγος. 

Ῥ. 85. 1. τ4. Σὺ δὲ δὴ) 'Ὥς Γοργίου καὶ Πώλον 
τὰ αὐτὰ ἤδη συγχωρησάντων. ἴΐιμο ἡμῖν ρμτὸ 
ἐμοί ἢ 

Ι,..16. Οὐκ ἔγωγε) "Εμφασιν ἔχει τοῦ μὴ ἐοέ- 
σχεσϑαι αὐτὸν οἷς ὁμολογεῖν ἀναγκαζεται. 

Ῥ. 81..1. 2. ἹΚεϑαριστεκὴ) «Αὐλητικὴν μὲν πᾶσαν 
ἐκβάλλει τῶν ὀρϑῶν πολετεεῶν" κεϑαριστικὴν δὲ 
οὐ πᾶσαν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς ἀγῶσε μόνην. Οἷδε 
γὰρ ἄλλην, ἣν σώζειν τὰς πολιτείας νενόμεκενγ. 
ἵν. ΠΠ|, ἀε ἤδρ. Ρ. ὅ9η. ὦ. διερ}. : 

Ι,. 15. ἡ σεμνὴ} “ὃς εὐδοκεμοῦσα μᾶλλον τῶν 
ἄλλων τῆς μουσικῆς εἰδῶν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς χρό. 
γους. ᾿Ϊστέον δὲ, ὅτε καὶ τραγῳδία, κολακεία τεῷ 
οὖσα, ὑπὸ τὸ σοφιστικὸν ταύτης εἶδος τέτακται, 
ὥτε δὴ γνώμας ἀποφαενομένη., καὶ περὶ δεκαίων, 
καλῶν τε, καὶ ἀγαϑῶν ὑφηλολογουμένη" ἢ καὶ 
κατὰ τὸ δημηγορικὸν, καϑόσον καὶ αὐτός φησεν, 
εἴτις αὐτῆς τὸ μέτρα περεέλοε, μηδὲν ἕτερον αὐ- 
τὴν φανῆναε, ἢ δημηγορίαν, ἕπειδηὴ καὶ παϑὼν 
ὑπερβαλλόντων κινητεκαὶ ἀμφύότεραε, 

Ῥ, 88. 1. τό. 7͵Ἷ δὲ] Ἡντεῦϑεν τῆς δημαγωγεκὴς 
δητορικῆς διαβολή. 

Τ,. .15. ᾿Ελευϑέρων ενδρῶν] Τοῦτο φησὶ πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν τῶν ἐν τοῖς {)είζεροις ὄχλων, δεὰ 
μὲν τῶν ἐλευϑέρων τοὺς δούλους περεελὼν, δε δὲ 
τῶν ενδρῶν παῖδάς τε καὶ γυναῖκας, 

Ρ. 86. 1. 16. 7 δὲ Θεμιστοκλέα) ᾿Η͂ τάξις τῶν 
δημαγωγῶν οὐ πρὸς τὸν χρόνον, πρὸς δὲ τὸν τρός 
πον αὐτῶν. Πρῶτον γὼρ Θεμιστοκλέα φησὲν, ὡς 
μᾶλλον κατὰ νοῦν καὶ λογισμὸν τὼ τοῦ πολέμον 
διαϑέμενον. Κίμωνα δὲ δεύτερον, ὡς ἐκείνῳ πάε 
ραπλήσιον, ἡιλτιώδην δὲ τρίτον, ὡς τύχῃ μῶλ-: 
λον 1) γνώμῃ τῶν πολεμίων κρατήσαντα. ΤΠερι- 
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κλέα δὲ τελευταῖον, ἐπειδὴ πολὺς ἦν ὃ περὶ αὐ- 

τοῦ λόγος, καὶ δὲ αὐτοῦ τὸν Σωκριίτην μάλιστα 

προοάξεσϑαι ἤλπισε. 
Ῥ. 88.1]. 9. Δωεαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη) Τῷᾷ 

μὲν νομίμῳ τὴν δικαιοσύνην ἀποδέδωκε, τῷ. δὲ 

κοσμίῳ τὴν σωφροσινην. 

Ῥ. 8.1. “1. «Αὐτὸς γνώσῃ) ἀντὲ τοῦ, εἰ τὸ ϑὲ- 

λεις, ποίεε" ἐμοὶ γὰρ οὐ μέλει. 
1,. αὅ. Κεφαλὴν) Αἴνεγμα τοῦτο τῶν παλαιῶν τὰ 

χαὶ σοφῶν ἀνδρῶν, τὸ τέλειον πανταχῆ τετεμηκό- 

των" ἐξαιρέτως δὲ ἐν τοῖς περὶ τὸν λογεσμὸν τὸν 

ἡμέτερον, ὃν ηῦϑον ὀνομάσαντες, ὅτε καὲ τὸν 

λόγον οὕτως ἐκάλουν, Κεφαλὴν αὐτοῦ τὸν νοῦν 

ἰνέττοντμε, οὐδὲν ἄλλο δεοὶ τούτον. παρεγγυῶν- 

τες, ἢ πάντας ἡμῶν τοὺς λογεσμοὺς πρὸς ὃν τέ- 

λος βλέπειν, τὴν κατὰ νοῦν ἐνέργξεαν. 

Ῥ. 90. 1. 2. ᾿Επιχάρμου) Οὗτος δ᾿ Ἐπίχαομος γε 

γονὲ κωμωῳδοποιὸς, καὶ εἰσήγαγέ τινας ἐν ἰδίῳ 

δριματε δύθ διαλεγομένους πρὸς ἀλλήλους, καὶ 

ὥστερον ἕνω τῶν δύο, πάλεν τὼ τῶν δύο δεαλεγζε 

μένον". 
Τ,. »5,. Ἵως αὐτῷ) Τὸν ὑπὲο φελοσοφέας λόγον 

βουληϑῆναε ἂν φησὶν ἀποδοῦναι Καλλεκλεῖ; Ἐ7δ 

περ ὁ ᾿“μφίων τῷ Ζήϑῳ τὸν ὑπὲρ μουσικῆς, 

παρα τῷ Ἑϊριπίδῃ. 
Ῥ. οἱ. 1. 4, ᾽ξ ἀρχῆς] Ἔξ ἀρχῆς; οὐ τοῦ δια- 

λόγον φησὲ, τοῦ δὲ τελικοῦ αἰτίου τῶν ηἠϑιπῶν 

εἰρχῶν. εἰ δὲ περὲ τοῦ τέλους μάλεστα προκειμέ- 

»ης τῆς ζητήσεως, περὲ τῆς ποιητεκῆς αἰτέως καὶ 

χοῦ εἴδους ἐνδεέτρεψε, ϑαυμαξζεεν οὐ χρῆ. τὸ 

γὰρ ἀγαθὸν, ὅπερ τὸ τέλος ἐστιν, ἄῤῥητον καϑ' 

αὐτό. Διόπερ ἐνταῦϑα μὲν διὼ τῆς ἀποφάσεως, 

ὧν δοκεῖ εἶναι, ὅτε οὐκ ἐστὲν ἡδονὴ, δηλοῦται- 

ἐν Παρμενίδῃ δὲ τὸ τελεώτερον οὐ περὲ ἀγαϑοῖ 

ξένος, ἀλλ᾽ ἑπλῶς περὲ ἀγαθοῦ ποιεῖταε τὸν λόγον, 
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ἐν Πολιτείᾳ δὲ, δὲ ἀναλογίας τενος: Νυνὶ δ᾽ ἐν-: 
ταῦϑα διὰ τῆς ἐπιστήμης, καὶ τὸ εἶδες, ὃ μόνως 
καὶ ἐξ ἀνάγκης παραγίνεται. τοεῦῖτον δὲ τενὰ τρό-- 
πον καὶ ἐν Φιλήβῳ" δεὰ νβ γὰρ καὶ τῆς ἀληϑὲς 
ηἡδονῆς. Ποιητικὴν δὲ φαμὲν «αἰτέειν τὴν ἐπεστης 
μὴν τῶν καλῶν, καὶ ἀγαθῶν, καὶ δικαίων" εἰδι- 
κὴν δὲ, αὐτὰ ταῦτα" τελεκὴν δὲ, τἀγαϑόν. 

10. Οὐ ταυτὸν) ᾿Εντεῦϑεν ὁ Σωχράτης ἑαυτῷ 
εἐποκρίνεται. 

Ι,. 1ο. ᾿4λλὲ μὴν] Τῦτο ὅπερ ἐλέγομεν, ὡς ἄρ- 
ὕητον αὐτὸ τὸ ἀγαϑὸν διὰ τοῦ προπαραγενέσϑαε 
τὴν. ἀρετὴν, δηλῶσαε βούλεται" ἢ καὶ μόνῃ καὶ 
ἐξ ἀνάγκης συνέπεται, 

1,. 15. ᾿Αλλὰ τάξει] Τῆς ἀρετῆς εἶδος, τὴν Τι- 
δὲν καὶ τὴν ᾿ορϑύότητά φησε" τὸ δὲ “]οιητεκὸν, 
τὴν τέχνην, ἢτες ἐφ᾽ ἑκάστῳ τέτακταε πράγματι. 

Ῥ. 952. 1. 11. Οὔτε διώκειν) Οὔτε διώκειν, τὰ 
κακὰ δηλονότε, «οὔτε φεύγειν τὸ ἀγαθά, ταῦτα 
γὰρ οὐ προσήκεε αὐτῷ, εἰ μὴ πρὸς ἀρετὴν καὶ εὐ.Ἅ 
δαιμονίαν φέροι. 

1.. 26. “μὰς ἔχεε ποδῶν) ἐντὶ τοῦ, ὅσον δυνάμε- 
κα, ὀφείλομεν φυγεῖν τὰς κακὸς πρᾶξεις, κατ᾽ 
εναλογίαν οὖν εἰπε πόδας, ὥςπερ πόδας ἔΙδης 
τοῦ ὄρους φαμέν, κατε ζωὴν οὖν φεύγωμεν τὰ 
κακὰ, μὴ ποσὶν, ἐπεὶ καὶ ὁ Πλωτῖνος ἀγείγεσθαι 
2έγεε τὸς ψυχὰς, οὐ ποδὲ, ὠλλὰ ζωῆ. 

Ῥ, ο5.1. ὅ., “Ὁ σκοπὸς Σχοπὸς χαὶ Τέλος τῇ 
σχέσει μόνῃ διαφέρουσι. Σκχοπὸς μὲν γάρ ἐστιν 
ἢ ἀρχὴ" ἽἋἹέλος δὲ, σκοπὸς εἰς ἐνέργειαν ἀχϑ εἰς. 
ἢ Σκοπὸς, τέλος ἀνέκβατον" Ἰέλος δὲ, σκοπὸς 
ἐχκβεβηκώς. 

Τ,..12. Οὲ σοφοὶ] Σοφὲς ἐνταῦϑα τὲς Πυϑα;ο- 
θείους φησὲ, καὶ διαφερόντως τὸν ᾿Εμπεδοκλέα, 
φάσκοντα, τὴν φιλίαν ἑνροῦν τὸν σφαῖρον, ἑνο- 
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ποιὸν εἶναις τᾶὅτο δὲ πρὸς τῇ μιᾷ ἐστε τῶν πόν- 
των ἀρχῇ: 

7. 18. “ΠΠ ἰσότης "Ν γεωμετριεκηὴ)] τουτέστιν, ἢ) δι- 
καιοσύνη. Ταύτην δὲ τὴν γεωμετρεκὴν ἀναλογίων 
ε]ιὸς κρίσιν ἔν Νόμοις Ι Γ βὶ 75 7 δὲ ϑιοΡἢ ἃ] ἐκάλε- 

σεν, ὡς δε αὐτῆς τῶν πάντων κεκρεμένων τε καὶ οὖ- 
ρεσμένων. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι ἀριϑμητικὴν ἐναλογίαν 
εἰναί φασεν, ὅταν τρεῶν ἀριϑμῶν ἀνίσων ὁ μέ- 
σος ὑπερέχει τὲ τῷ ἰσῳ, καὶ ὑπερέχεται, οἷον, (, 
δ᾿ ς΄. γεωμετρεκὴν δὲ, ὅταν τρεῶν ἀρεϑμῶν ἐ ὄν-- 
τῶν ἀνίσων, ὃν ὁ ἔχει λύψον ὃ πρῶτος πρὸς τὸν δει- 
τερον, τῦτον καὶ ὃ δεύτερος πρὸς τὸν τρίτον, οἷον 
δ΄, ς΄, ϑ΄. ἀρμονικὴν δὲ ,, ὅταν τριῶν ἀρεϑμῶν 
σνέσων, ὡς ὁ μέγεστος πρὸς τὸν ἐλάχιστον, ὅτως 
ὄχεε καὶ ἢ τῶν μειζόνων διωφορὰ πρὸς τὴν τῶν 
ἐλαττόνων, οἷον β', γ΄, ς΄. 

Ῥι οά. 1. 15. ᾿Επὶ κόῤῥης] ἐπὶ κειραλῆς , ἢ γνά- 
ὅϑου, ἢ) κροτάφου. Κόῤῥην γοὶρ καὶ Κόρσην, ὅλην 
κεφαλὴν σὺν τῷ αὐχένε λέγουσι. τενὲς δὲ καὶ ῥά- 
πεσμα φασὲ τὸ ἐπὶ τῆς γνάϑου λαμβάνειν, ἀἑπτό-: 
μενον καὶ τὸ κροτάφου. 

Ϊ,. ,χι, Τέμνεσθας ἀντὲ τῇ, ζημεδσϑαε, ἐνταῦ- 
4 ἴΐμλο, ἕω τά ον Ἰδοεναυ .] Γ 

1... Βδ,μεε] τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος Σωκρά- 
ζη, οὐ τὸν κατὰ τὴν ψυχὴν μόνον. οὐ γὰρ ὃε- 
μιτὸν, φησὲν αὐτὸς, ἄμεενον ὑπὸ χείρονος βλά- 
πτεσίδαε. 

Ῥν οδνονας ᾿Αγρφοικότερον»Ἱ Τῦτο φησὲ διὼ τὴν 
μεταφορὰν τῶν σιδηρῶν : κοὶ ἀδαμανξτίνων λόγων. 

Τ,. 8, ᾿Εγὼ μὲν οὖν αὖ] Προσυπακουστέον τὸ, 
τῦτο ἀκριβῶς οἶδα. 

Ι,. 11. Εἰ οἷόν τε] ̓ Επειδὴ μεῖζον μεγίστον οὐκ ᾿ 
ὄστιὶ διὰ τοῦτο τὸ, δὲ οἱόντε, πρόφκειται. 

1... τά. "ἄρα οὐ ταύτην] τὴν τῆς γ- δηλαδὴ, 
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δευτέραν δὲ, τὴν τῇ σώματος, καὶ τρίτην, τὴν 
τῶν ἐκτός. 

Κ. το. Καὲ τἄλλα] Περὶ ῥῴῳ νομεζομένων εἶγα-- 
ϑῶν τᾶτο λέγεε; οἷς καὶ τάξιν τενὰὼ ἐν Ἰγόμοις ἐπ- 
ἔϑηκεν, εἰπὼν ὑγείαν, κάλλος, ἰσχὺν, πλὅτον. 

ΓΡ. οὔ. 1. 27. ὑπερήφανον, ἀντὲ τὸ καλὸν πάνυ» 
Πλάτων 1 οργέᾳ. ἴ,εχ. ΝΜί5. (151. Μίιομπιίαιιο, Β10]. 
(ὐο15].. Ρ. 484.] 

[ᾧὈΡι. τοδο , τὰ ὦτα κατεαγότων. ἢ) ὅτε ἔν ταῖς 
σαλαὲσ τραες ὑπετρίβου ντὸὼ ὦτα, 7) τὅτο λέγει πρὸς 
τοὺς μὴ δυναμένους ὑπεῖναι τὰ ὦτα καὶ ἀκϑσαε 
τῶν λεγομένων. ΟἸγιίηρ. ἃρ. ΠΉΜΌΗΝΙ 

Ῥ. τοϑ. 1. 5. Σχυτοτόμον τὴ σκυτοδεψ ὃν] Σκυτο- 
τόμον, σκυτέα 7) λωροτόμον" Σκυτοδεψὸν δὲ, 
τὸν δερματομαλάκτην, ἢ βυρσοδέψην. 

Ρ. χτὖ. 1. 2, ἣν ὃν νόμος" τὸ ἥν καὶ τὸ ὅστεν 
χθονεκὴ » ἐμιραίΐνξε διαφορῶν, ἵνα σημαίνῃ πρώτας 
καὶ δευτέρας ὑποσετάσεες" ὅτε δὲ ἀχρόνως ταῦτα 
δεῖ νοεῖν, ἐμιφαίνει τὸ, εἰ ἐστιν. 586}. Ο).} 

[1,.02. ὅ τε ἂν “ηλοιτων. ὅτε ὁ συνέχων καὶ τὴν 
λοιπὴν δοδς Ὁ ὅτός ἐστιν ὦ Ζεὺς, πρὸς ὃν καὶ ὃ 
Ἰ]λούτων ἐπεστρέφρεταιε" καὲ τὸν νῦν προσείληφεν 
καὶ τοὺς λόγους πάντων πρὸ τῆς δυάδος. Τάομν.} 

1,. τά. 2 ὰ νῦν ἀκουστέον ου τὸν πρὺ τῶν τρεῶν, 
ἀλλὰ τὸν ἕνα τῶν τρεῶν, πρὸς ὃν ἐπιστρέφεται ὃ 
1 λέτων καὶ οὗ ἐπεμεληταί . εἰσὲ δὲ δαίμονες κο- 
λαστεκοὲ καὶ πε ϑρεικοὶ καὶ τελ ἐσεούρ κου. [46π}.} 

[Ρ. 117. ὅ. 5. γυμνὸς ὁ κρετὴς οἱ μόνον τῇ ἢ ὁστεω.- 
δου ́ς ἱνᾺ]}Ρ.. μϊο δὲ πὸχ ὀστρεώδους σώματος ᾽ αἀλ- 
λὰ καὶ τὸ ἀερώδους φυράματος καὶ μόνον ἔχων 
τὸ αὐτοειδὲς ὄχημα" οἱ δὲ κρενόμενοε γυμνοὶ μὲν 
τὴς παχύτητος τ ὀστεώδους, περιφέροντες δὲ τὸ 
ἀέριον φυραμα καὶ δεόμενοι καθάρσεως. 1άφνι.! 

Ῥχλτ. Ονὑ. Τομ. 11], [1] 
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ΠΣ ΤΟΝ ΕΝ ΩΣ 

᾿, 54. 1,... ᾿Εξφέσου) "Εφεσος, πόλιες "Ἰωνίας, 
Ἦν ιο. ᾿Επεδαύρου) ᾿Επίδαυρος, πόλες ἐν ΄1λλυ- 

ρίδε. 
1,. 11. Πὼν] μὴ ἀν. εἰ δὴς ὧρα. 
10. “Ραψωδῶν]) ᾿“Ραψῳδὲς φασὲ τὲς τὰ “Ομήρου 

ἐπη ἐν τοῖς ϑεάτροες ἀπαγγέλλοντας. ἐκλήθησαν 
δέ ὅτως, ἐπεὶ ῥάβδους ἔχοντες αφνένας ἀπηγγε-. 
λον. “Ῥαψωδῆσαι λέγεται καὲ τὸ φλυαρῆσαε, 7 
τὸ ἑπλῶς λαλεῖν καὶ ἀπαγγεῖλαε, χωρὶς ἔργου 

᾿ Ζεγός. 
Ῥ.  αὐΌ τ! Ὧν "Παγνῆτεν] Πτολεμαῖος ὃ μέγας ἐν 

δ᾽ τῶν γεωγραφεκῶν ὑφηγήσεων φῇ σὲ, κατὰ τὴν 
ἐκτὸς Τάγγου ποταμι8 ᾿Ινδικὴν μετὰ καὶ ἄλλων 
γήσους τενὰς σατιρων ἰΣατυρῶν ἢϊς οἵ Ῥαϑυϊο. Ῥοϑὲ 
516}. εἶνας τρεῖς" ὧν τὸς ἐνοεκᾶντας ἃ θρὰς ἔχειν 
ὁποίας “διαγράφουσε τῶν σατύρων. φέρονταε δὲ 
συνεχεῖς καὶ ἄλλαι δέκα νῆσοι, καλόμεναε ΠΠ6ώ-- 
γεόλαε, ἐν αἷς φασὲ τὰ σεδηρὸς ἔχοντα ἥλους πλοῖα 
κατέχεσθαι, μήποτε τῆς “Πρακλείας λέϑου περὲ 
αὐτὰς γενγνωμένης" καὲ δεὰ τῦτο ἐπεόροες [ἐπὲ δε- 
οἷος δ.) ναυπηγεῖσθαι" κατέχεεν τε αὐτὰς ἀνϑρω- 
ποφάγους. 4]:ογενεανὸς δὲ, Μαγνῆτεν μὲν πλα- 
»ᾷν., κι) ε; τὴν ὄψεν λίθον, ὡς εἴῃ ἀργύρῳ ἕμ- 
φερής" τὴν δὲ ᾿Πρακλεῶτεν ΓΗρακλείαν 5.}] ἐπε- 
σπσϑαε τὸν σίδηρον. 

Ῥα τό7. 1. δ. Πραμνείῳ) Πράμνειος οἶνος, ἤτοε 
ὃ ἀπὸ τῆς πραμνείας ἀμπέλου, ἢ ὃ πραὕνων τὸ 
μένος. τενὲς δὲ, ἤν’ ς ἐν Πρέάμνῃ πρῶτον ἐφυ- 
τέευϑη ἀμ: τὲλοφ τῇ ἑ ᾿κάνῳ. 

1». Κγὴ τυρὸν ἀνήδέωη ἔκοπτε τυρὸν κοπίδι- 
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ΕΣ ΤΟΝ ΦΩΔΗΒΡΒΟΝ, 

Ῥ. τά7. 1... Πειρασόμεϑα]) πειρώμεϑα, 
Τ,. 23. “Ὥσπερ μῦϑος, ἐπολόμενος] Ὃ μῆϑος 

ἀπώλετο. τότῳ χρῶνται τῷ λόγῳ οὲ λέγοντές τε 
πρὸς τὰς μὴ προσέχοντας. “Μέμνηται δὲ αὐτῆς 
καὶ Κρατῖνος ἐν Ζραπετίσε, καὶ Κράτης [ἕν κἰά. 
δολτ, “Ιαμίᾳ. 

«180. 1.2. “Μὴ κενεῖν] Ἰὼ κενε ἵν κακὸν εὖ κεί- 
πϑφιναν, ἐπὲ τῶν ἑαυτοῖς ἐξ ἀγνοίας [ἀνοίας 5.]} 
πράγματα ἐγειρόντων. ταύτης μέμνηται καὶὲ ὝὙπερ!- 
δης ὁ ῥήτωρ ἕν τῷ πρὸς ᾿“ἱριστογείτονω " καὶ οὐ- 
δὲ ἐκ τῆς παροιμίας δύνασαε μανθώνειν, τὸ μὴ 
κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον. Μετήκται δὲ ἐκ τῇ ἐν 
“Ῥόδῳ ΙΚολοσοσξ, ὃς πεσὼν πολλὰς οἰκίας κατέσεε- 
σε" βασιλέως δὲ βουλομένϑ αὐτὸν ἀναστῆσαι, φο- 
βούμενοε οἱὲ Ρόδιοε, μὴ πώλεν καταπέσῃ, τὸ προ-- 
κεδεμένον ἐπεφϑέγξαντο. [Εδάστα ϑεμοί. ἀπ. 8ρ. 
501}... 564 τιυΐηα ΘΟ]Ο55ὶ ἴπ Δ Ὸ]10 βθυῖοτὰ ΘΙ ΡΟΙᾺ 1 Ξ 
οἴάτι.} 

Ῥ, 1τ66. 1. 6, Πέρας ἔχοντ Γράφεταε, πέρας 
ἐχόντων». 

ΤΟ χηῶν 1. 26. Τενούστης] Τενούστης, ὃ οἷον 
γεννήτης, 1) συγγ ἑνὴς, 1) ἔγγονος ὧν τὸ τελευ- 
ταῖον ἐκδέχεσθαι ἄμεινον" 1ὴ ὁ οἷον γενν ἡτεκος. 
Τεννῆται δὲ. οὐχ οὲ ἐκ γένους καὶ ἐφ᾽ αἵματος 
προσήκοντες, αλλ᾽ οἱ ἐκ τῶν γενῶν τῶν συνενεμη- 
μένων εἰς τὰς φρατρίας φατρίας 5.16. δὲ 816 ἴῃ 
544,]. οὗτοι δὲ εἰσι, καϑάπερ οἑ δημόται καὶ φριί- 
τορες, γθμῷ τενὲ ἔχοντες κοινωνίαν. τὸ δὲ γένος 
ἐχεε ἄνδ ρας δ΄. αἑ δὲ φρατρίαε ἐκαλοῦντο τριττῦς, 
ὅτε τεσσειίρων φυλῶν οὐσῶν, εἰς τρία ἑκάστην δεεῖ- 

Ό Δ 
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λον μέρη" τὰς μὲν φυλὰς δ΄ κατὰ τὰς ὥρας τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, τὰς δὲ φρατρίας, καὶ τριττύας δύο καὶ 
δέκα, οἷον μῆνας, τὰ δὲ γένη λ΄ ἐν ἑκάστῃ φρα-- 
τρίᾳ, [ἑκάστη φατρία 8.) καϑάπερ ἡμέρας τέ. 
δώδεκα γος λ΄, τῇ. 

Ῥ. 1γ9. 1. ,χδ. Ζεικνύει Γράφεταε καὶ, μηνύει 
[πὶ απο κ᾿ 

Ῥ, 184, 1. 10Ω. Βούλεσθα Τράφεταε καὶ, πεῖς- 
͵ὥεσϑαε. 

Ῥ. χ0δ.1..958: “ηηδὲν ἄγαν “Ἑνὸς τῶν ἑπτὰ σοφῶν 
ἀπόφϑεγμα, ὅμοιον τῷ, Π]ηδὲν. ὉΠ ν τὸ μέτρον. 

Ρι 199. 1. 8. Πέλας ς] 1ὅτο καὶ τοπικῶς τάσσε--: 
Ζαε, Καὶ “χρονεκῶς, καὶ ἐττὲ συγγενείας, Θουκυ-- 
δίδης γοῦν ἐπὲ Κερκυραΐα ΩΨ εἴρηκε Τέλας; δεὼξ τὸ 
σύνεγγυς εἶναι ἀλλήλοις τὸ ναυτεκά. 

ΤΠ. ,“θ6. Τνῶϑε σεαυτὸν) Τνῷϑι σαυτὸν, ἐπὶ τῶν 
“πὲρ δύναμιν πομπαξζόντων». λέγουσε δὲ οἱ μὲν, 
Χίλωνος εἶναι τὸ ἀπόφϑεγμα" οἱ δὲ, “άβνυος 
[““ὥβεος 516}} εὐνούχου τεγὸς γεωκόρον᾽ οἱ δὲ 
φασιν, ὅτε Χίλωνος ἐρομένου τὸν ϑεὸὲν, τί ἂν εἰή 
ἄριστον, εἶπεν ἡ Πυϑία- Τνῶϑε σαυτόν. 

Ῥ. 211. 1... Ζροσαγωγἰφ] πλοῦν εὐ 8. τεκτο- 
γεκόν ἔστεν ὄργανον, ὃ [ᾧ οοά. Αὑρ.}] προσάγοντες 
ευὐϑύνουσε τὸ στρεβλὰ ξύλα. 

ΤΡ Ὁ 5. 1. Τευταζόντω» πραγματευομένων, 
ἐπὶ πολὺ διατριβόντων ἐν τῷ αὐτῷ, φροντεζόντων, 
7) ἐπεστρεφῶς [ἐπεστροφεπκῶς οοά. Ατρ. ΔΡ. ΕΊΡΟΒ. 
ἐπιστροφῶς 516}}.} τε πραττόντων ν 7 ἐνεργοτ' ἤντων, 
7 σπουδαζίύντων. ἕπαντα γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τοῦ παρ- 
ὄντος ἐκδέξασϑαι. σημαένει δὲ καὶ τὸ ἡσυχαζόνε 
των, καὶ ἔτε τὸ σχευωρουμένων, 1 στραγγετ' ομέ-- 
νῶν ἰστρατέν. 5.} ὅ ἐστε σκολεῶς διακειμένων, 
πρὸς τούτοις καὶ ταυτολογούντων, ἢ φλναρούν- 
των" πολύσημος γὰρ ἡ λέξις ἥδε, 
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Ῥ, “δι, 1. 11. ᾿“κοὴν»] Γράφεται καὶ, δλκήν. 
Ρβ"»»υιηι, κ Ὁ. οἣ Οἱ περεσπωμένως ἑαυτῷ, ὡς 

ἐνταῦθα, ὀξυτόνως δὲ, οἵτινες. σημαίνει δὲ καὶ 
τὸ ὅπου. 

Ῥ, 5210.1. 5. “δξαν»νἹ] “δ ξα σημαΐένεε τὸν παρὰ 
τῶν πολλῶν ἔπαενον. τάττεταε δὲ καὲ ὠντὲ τῆς δο-- 
κήσεως, τουτέσεεν, ἀντὲ τῆς κατ' ἀρετὴν ὑπολή-- 
ψεως. διαφέρει δὲ Εὐκλείας . ἐπεὶ ἐκείνη ἐστὲ πα- 
ρὺ τῶν ἀγαθῶν, Ζόξα δὲ, ὃ παρὰ τῶν πολλῶν ἔ- 
παενος. 

Ῥ. 220. 1. το. 2,7ιεσγαγγείας [168 μεσγαγκεία], ἡ 
μίξις, ὅπου πϑταμοὲ γ ὁύακες συμβθάλλουσε. 

Ῥ, 2526. 1. 6. Ζενεᾶς) Τράφεταε, γενναίας. 

1. χὅ. Τὸ τρίτον τῷ σωτὴρ:.} ᾽Εκ μεταφορᾶς εἰ- 
ρητα: τ ἐν ταῖς συνουσίαις ἔϑους. «“οφοκλῆς ἐν 
ηνπλίς καταπλέοντε ἔναρτα, ἱ. Ρ. 420. Τ᾿ ΠῚ, 
ΒεπηΚ.) ἐκερνῶντο γορ ἐν αὐταῖς κρατῆρες τρεῖς " 
καὶ τὸν μὲν πρῶτον ΖΔεὸς ᾿Ολυμπίου καὶ ϑεῶν ᾽0- 
λυμπίων ἔλεγον, τὸν δὲ δεύτερον “Ἡρώων, τὸν δὲ 
τρίτον Σωτῆρος" ὡς ἐνταῦϑα τε, καὶ δὴ καὲ ἐν 
Πολιτείᾳ. ἐ ἔλεγον δὲ αὐτὸν καὶ Τέλειον, [οοα. Ατὰρ. 
ὃν καὶ τέλειον ἔλεγον] ὡς Εὐριπίδης ᾿ ἀνδρομέδῳ, 
Ε) ἰόν ολω: [ἐν δα 4. 5.1] Ταγηνέσταϊῖς. 

ΕΙΣΤΟΝ ΜΕΝΟΝ 4. 

Ῥ, 230. 1. 12. Θετταλοὶ) Θετταλία, Ζώρα τις 
πὸ τὴν Πακεδονίας ἐπαρχίαν. οὲ δ᾽ ἐπ᾽ οὐτῆς 
ΓΝ 

1. 15. “αρισσαίου) «Μάρισσα, πόλες Θετταλίας. 
Ἐ. 17. ᾿άλενα δῶν] ᾿Αλευάδαε. οἱ ἐν “αρίσσῃ 

τῆς Θὲ τταλίας δὐγενέστατοι, ἀπὸ ᾿Αλεύου βασέ- 
λέως τὸ γένος ἔχοντες. 



ταῖν 
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{ᾧ᾿. 250. Ι, 17. τούτου τοῦ πράγματος ἄντὶ τοῦ, 
εἰς τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἢ ἀντὶ τοῦ, ἕνεχεν τούτου, 
}) ἀντὶ τοῦ, ἀπόρως ἔχων. 5:.0Ἀ. ΟΙ] 

ν᾿ Ὁ; ᾿ 6. Περὲ τοῦ σχήματος] ᾿Βλέγετο γὰρ, 
ὅτε σχῆμα ἐστεν ὃ ἀεὲ χρόᾳ ἕπεται. αὕτη δὲ ἀ- 
γνοεῖσϑαε ὑπέκεετο. 

Ῥ, 244. 1. 7- “ὸς γόης ὁπαχϑείης) ὡς κακοῦργος 
παραδοϑείης ἑἰς τὸ. δεσμωτήριον. 

Ῥ, 367. 1. ὅ. Τιγνώσκεες τετράγωνον» “Σημείω.- 
σαι τὸν παρὰ τῷ Πἤένωνε λόγον, οὗ καὶ ὃ δαεμός- 
γεος ᾿Αριστοτέλης μνημονγνξύεε ἕν τῇ λογεκῇ πραγ- 
ματείᾳ, 

Ῥ, 948, 1, 8. Μὴ ταύτῃ μὲν] Οὕτω γὰρ ἑτερόμη- 
κἂς εἰη.- 
ἪΡ )48.], Ὧ1. ἀδισολέαναλ! τὰ τετράποδος. 
“Πμεσυ) τοῦ ἐξ καὶ δεκάτου. 
Ῥ, αἵ. 1, νο.: “Πμιαύ ταύτης] τῆς δίποδος δη- 

λονότι. ἔστε δ᾽ ἕν, δ σὸν αὐτῇ τῇ δίποδε ληφϑὲν, 
τὴν τρίποδα ποιεῖ , κατά τε μῆκος καὶ πλάτος. 

Ῥ, 210. 1. 6. “εετο] λέγων, εἶναε τὴν διπιλασέαν 
τῆς δίποδος. 

Ῥ. 250.1. 2, ́ Ῥϑθρεψε) ὃ πατὴρ δηλαδή. 
Ῥ. δῦο. 1. 22). “Ὡπἰράκλεες) ἐπίφϑεγμα ϑαυμα- 

στεκόν. ; 

Ῥ,,,βά, 1. 5. ᾿Εδιδά ξατο] ᾿Εδιδάξατο καὲ ἔπαιε- 
δεύσατο δὲ ἑτέρου τὸν σἱόν"» αὐτὸς μέντοι Θεμίε-- 
στοκλῆς δὲ ἑαυτοῦ οὐδὲν τούτων, 

Ῥ. 270. 1.11. Ζεδεμένα ἢ) Τῶν πάλαε δημεουρο 
γῶν πλαττόντων τὰ ζῶα συμμεμυκότας ἔχοντα 
τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ οὐ διεστηκότας τοὺς πόδας, 
ἀλλ᾽ ἑστῶτα σύμποδα, “Ζαΐίδαλος, ἄριστος ἀγαλ-- 
ματοποιὸς, ἐπιγεγονὼς; πρῶτος ὠναπετάννυσέ 
τε τὰ ἀν ἐν βλέφαρα, ὡς δόξαε βλέπειν αὐτὰ, 
καὲ τοὺς πόδας, ὡς νομίσαι βαδιζεῖν: δεϊστησε"» 
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καὶ διὰ τοῦτο δεδέσϑαε, ἵνα μὴ φυγοεεν, ὡς δὴ. 
εν ἐμψύχων ἤδη γεγονότων αὐτῶν. τοῖς δεδε.- 
μένοις οὖν τὰς ἀληϑεῖς ἐοεκέναε δόξας φησί" τοῖς 
λελυμένοις δὲ τούτων, τὰς ψευδεῖς. [1ὰ Ρ]αῖο 
μοι ἄἰχιι.} 

Ῥι 2η2. ν᾿ χἢ.». Οὐδα, πεπνεάεν ᾿ς τῇ κ' τῆς 
᾿οδυσσείας (405) φησὶν" Ομήηρος περὲ Τεερεσίου" 
άντιος ἀλαοῦ, τοῦ τὸ φρένες ἐμπεδοίΐ εἶσε, 
Τῷ καὶ τεϑνειῶτε νόον πόρε Περσεφόνεια, 
Οῳ πεπνύσϑαε" τοὶ δὲ, σκιαὶ αἴσσουσι. 



ΑΝΟΤΑΤΙΘΟΝ 

ΙΝ ΘσΘΟΆΒΟΊΙΑ ΜΝ. 

Ῥύ, πς ΠΊΔ]ΟΒα5 ἃ νεῖῦ, Ρ] εσίβατιε 51π|011-- 
οαἰἴἴον αοὐρίδε πουλῖπε ἰαπιάαιον,, δὲ νοῦῦὰ ἢ περὲ 
ὗητ. 5ειῖιιδ αἀϊθοῖα οθ588. πιοηῃδῖ δ πη εἸδεναν  ὙῚ Ης 
Ρ. 1. ρ. δ. πράᾷιο δηΐπι δα βοΐαπι ἀϊσθη ες αὐΐθτι 5ρ6- 
οἴατο ἅππηο εἰ] Οοτι τη, ϑονιρίππι ΘΠ} 6858 Ροβὲ 50- 
ΟΥ̓ΑΙΙ5 τποτίοπ, εἐτῖθο ἢ οὐϊαιπηι (ἀοΥεῖα, σοηϊοϊξ 
Ἀοαλἢ. -- Τ,. 1, δοονδίοηι οὶ ἐπβαε δε μμοτώξ 
(8}}10115 αβἤεβ ρεϊξεηΐϊοηι, τὖ (ογρίαπι 101 αϊοραΐδη- 
ἴαπὶ διιάϊαι, ΟΔ]Π|0} 65. πόα Ἰοηρο ἂῦ ΔΘ ΠΡτ15. 581115. 11 
ἌΡΡΕΙΙαι. Ῥαμποὰ ἱπίον 86 Ιοσπῖῖ ἀδπιάθ ἀοπιιηι ἴη- 
δτοάιπηϊῖτιν, ἀθ 1 οοΟἸ]οζαῖαπὶ οαπὶ οΥρία ᾿Π5{1{π|1Ὲ1ς 

ἯΔΕ. Νοραι τὰ ηλθη ΘΘΠ]οἴθνηη, ἴῃ ΔΘΑ θιι5. (Δ1116}15 
Οοτρῖαπὶ Ταΐοθο, 56 ραθίϊοο αιιοάδπι]οοθ ΠΟΙ] οι: πῃ 
Βαδιζαπι 6556 αἷϊ. -τ-τ 1. 7: ΝΑ]. Ῥίουδοι. δή Μοετ. 
Ῥ- 70. 50] Π]]οἰξα νι ἐν ἀγορᾷ διατρίψαε οἴ ἴῃ ἐγορά-- 

σε πυυιατὶ νοι. οὐδὲν πρᾶγμα ἐδ, ΑἸ 11 το- 
Γοτῖ, ΕΝ ἀδτὶ πρὶ ὀνθηϊοῖ, 

Ῥ, 2. 1.1. ψιη]ρ». ἐφαῦϑες. ἘΠ᾿ Β485. οἤή. σαι ἨΔ, 
ἄςάιϊ εἰφαῦϑ. αἱ "1 ὯΡ. ὈΙαῖ. 1... 4, γυ]ρ. βούλε- 
σϑε. Ἑιπιδηδαιϊουθην εὐ οοὐά, ρῥ᾽ανίὴϊ δὲ 6568 
ϑ.᾽διητ. δα ρροϊαγπμς ἰᾶπὶ Ηεϊμοχτῆῖο. Ηδπηιδῖ. ἃ}. 



ΙΝ ΟσΟΕΟΤἸΤΑΝ, 512 

ἈΠ. δα Τίπι. Ρ. “ὅτ. πιάῖα: Οὐκοῦν ὦ τῶν’ 
βούλεσϑε, εἰ τοοορὶς ΕἸ, , 5, να]. ἡμῖν. ὑμῖν 
Εϊυᾶ. εὐ Ηαΐ εχ Αὐρ. ἰοὁ δ. Ἐπ ἶμι ατι (ὐδΥ- 

μᾶνῖτι8. (οσπνι α. οἵ’ δὲν οἷον βοη ἱπ|6 Ποία ῃ18]6 ρτὸ 
οἷον τοροῃὶ [π|5811 μΐο οὐ Ρ 481. ὃ, 5ι. δεινόν. 1,. 12, 
Οὐσάι '. βόμῃ, αὐτῷ. ἴ, ι΄. Ῥοβιία (οὰπι Α]4.) Ροβῖ 
ἀποκρ. ἰπίουν. μοῖϑ ΠΟΘ ΟΣ ΗΪ ΒῚΡΡ. δηὶς καὶ πρὸς 
δχοιίῖ556 δ'}ὶ᾽ ΟὉστ ἃ 15 ΠΟΙΏΡ »γ αὐ ἢ ΔΕ ΔΙΌΣ χδν εἰ 
αηΐς καλῶς ϑοογατδ. οι. 6586 Ροποπεῖππι. Τι δ. 
Ῥγο νιἹρ. ἔστεν 6 εοξά, ἐστε αν ΗΒ ἀδίπιη, ἴω 
18. ΜΆ]6 Εἰπ ἃ. 6 σοπίοοίανα ἀδράϊ ἐποκρένοετο ἄν, 
πος δι, τεβροπέάενει, [}ἀἄεπὶ πιὸχ ἐπαγγέλλει, 

αἀποκρίνεε, Αἰϊιβαιιθ πππτπι5. ΘΘΠΘΡ5. ἰὈυ 885. ΑΙΕ10λ5,) 
εοὐἀά. εὐϊὰ πὶ ὩΟῊ ππλδβθν Νῷ ΤΟροβιιῖ. ἴν, 21, 
Βι5. 2. ἀποκρινεῖσθαι. ΤΙ... 25. ΟἹ. ροβὶ ὦ 70ρ7. 
Βιιποίτιην. δι εἀά. νεῖϊ. δηῖθα ἄρα- 

Ῥ, ὅ. 1. τσ. Νοὴ βουιροηότπηι ὕγσερ, δε σϑῆτβ 6588 
Πγ τα "Ἰ1ΠῚ ΜΟδ ΙΝ ἄοοαϊ Ηἀἐ, Ταπηρη Βιυλίην. πλδ]ι1ῦ ἂπι- 
ἴεα τέ ἄν 56γ1}0]. Α ΘΙδορίβοῃιβ 6111 Ανιδίορμοη οἱ 
ῬΟΙν οῃοίτιϑ Δ 1168 ἔαοσ πὴ δ ΡΊΘΙΟΥΟΒ. Τι. 8. δῃ, 
ποῖ πιαΐο αὐτὸν δῖος ἐλέγ. Τορεὶ. Τὸ. αὶ, Οεμῖι 
ΕΠηΠ, 6 εοἥ. ΒΟΩῚΙ. ΠἸΛΘΗῚ ὅτε ΡΓὸ να ες. δηλονότε, πἰ 
ΑἸ1᾽, 860, ἴ,,Ἅ12. ΟἹ. σιγὸς τέχν. Ἐπιηδηΐςανιῖ 
ΡΣ .. οὐΤω σι, περὶ Δοχου δῖ Βα. 2... ΤΠ, οὔ. δὴ ἀδπι 
φασιτον οοα. ΟΠ 5511.) τι ΘΡΌΠΕΠΠῚ., ΠΟ] Π18 ἴΏ-- 
οἶπιϑ]. Εν, 97. σὲ (ρτο χαῖρ. σὺ) εὰπὶ ΕἸη4. εἰ ΠΡῊ 
6 ἰχῖθιι5 οοὐά. εὐ Εἴο, ἀει. δυρίωι, ἐροίμην, 
1 δεπιλαβ ἢ ΤΟΥ ΓοΟραΥΘ., 4πὲπηὶ ΒΟ] τη. 

Ῥ. 4,1. 5. Ατνιϊο!απι δηΐα καλλίστη ον Ἠάΐ, ὁ 
ἀιθ 5 οοαέ, αἀάϊάϊ, ν, οι. Δα, Τὰ. 6. τοῦτ᾽ 

'δηῖς ἐρωτῷ «αἄάϊε Βᾶ5. 2. ΡΤΟΒΑΒΑΡ τ οἰ, πομπῆς 
ΤΙ. οὔ, Ττες οοἤά, ἀπο ἀλλ᾽ ὅπερ ὑπιεσχνὴ αὐταὶ 

"ναὶ, ᾳαοΐ (ργόβθαίπηι δείαιῃ βαξεμ.) Ρταθῖχο αουνρίαθ 
ὨΟΠλΪΏ8 τεσορ. Ναμι Ρῥυϊπιη ΟἸΣΏΪΠΟ αἴβυυναι 868 
νοι: Θοογδιῖβ. δα ιἰϑίδοι σαν ἀεϊημάς ἐς Ὀγονὶ- 
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ἰαῖς ἀϊοσοπαϊ δι υ]αϊϊπη τποβεῖ, Μοχ ποημ, Οοάι, 
Θέλησον. 

Ρ. ἢ. 1.1. Εσά. νεῖν, ἔνεστιν, ἴα ἃ Οογῃ. 601-- 
Τϑοῖπι. ἴ,, 8, το φήσεις Βα88. 2. φαέης δεῖν, --- 
Τ,. ὃ. περί τὸ οοὐ, Β8ο4]. εὖ Ε10. Ῥγοθαῖαπι Βοῦι., 
γτεσορίθπν ἃ Εἰηα, Αὐ νυ!ραΐαπι ἐποη τιν σοῦρὰ 1. 16. 
εὐ 7 γὼρ τὰ ὥςπερ ἡ ὑφ. κ. τ. λ. ροτιϊπμεῖ, 1,. 15, 
οὕτω οαὐὰ οοάά, ρ᾿γὸ γα]., οὕτως, 1,. χ6. γι|ρ. 
ἐατρεκην --- 6 οὐδε, ταῖν, Ῥνορδαῃῖς ότι. 8εά 
λέγομεν ὍθΝπ τπαῖαν! ἴῃ ἐλέγομεν, ἀπὰπ γῦν δὴ, 
στάλαε εἰς. εἴλα μην ῥυδοβθηῦ γτι5 1 ΡΘὨΓΙΓ, 

Ῥ. 0. 1.6. τέχνας, νυῖο. οπιχίδιαπν, οἵπὶ Ἐ ηα, οἴ 
ἨΔΕ. ε εοἤά. «ἀ 141. 1,.ὄ 15. Ψα]ρ. ᾿ρ᾽ οὖν μανϑ. 
Ἐπηγοηάανιῦ ἰδ ΗΠΕ, Θιαιϊίηχ δηῖεα φημὲ πομ οϑὶ αἷο, 
δάἀῆγηο, δεά δυβέινοτ. 'ν. Τιπιᾶθῖιϑ, Ζ.. 22. 
ΘΟΒ] δῖ θσι. σοπίοοιι: περὲ ἃ σὺ οὐ φήξς. τι Τι. 1, 
Ατι οι δὶς 1ογ. γεωμ. πεέττ. ἴῃ ποη. σοαά. ἀδϑιη 
Νοη ἰαμέτπι ἃπίθ δος ὙΟΘΔΡΌΡ, 564. εὖ δῃΐα ὥἄρεύ μ. 
«ἰεἴοσὶ τὰ οὺ ΗΠεῖ μά. δα ϑορῇ. ρῥ. 442. 
ΟΡ... 1. ᾿ς. ΨΌΠρ. σχεδόν γε. ἘΠ ἰτῖθιι5 οοά, 6πιεπ- 
ἄασϊαμα, 1... οὐχ ὅτε τῷ ῥήμ. εδ1: φυιδπχαθαχη γε Β9 
(νου 15) τα ἀἰχιδι. 1, 9. νὰ]. ἐστεν " καὶὲ ὑπ. Ἐὶ 
ἄποθιιθ οοὐᾷ. εοττϑοῖπιπι. 1,..10. δυφχερ. ἐν τοῖς Δ. 
Ἰοϑὶ ἴυθβοῖ Ηάΐ, χαΐὰ δυςχεραίνεεν ἃ Νοβῖτο οἵην. 
σπάτῖο σαβιι δισυλίαν, ἴὼ.. τά. ἔϑε νυν (ἢ. 6. δὴ) εἀϊ- 
ἄἰυ ΕἸμα. [,. 8. ἄπο οοἥά. τυγχάνοι. Τ,. 27, Ττ͵οδ 
οοἶά. «ὐτή. 1,. 8. ἘΞ ττῖρτι5 οοἀά. δάϊεοὶ ἢ ἃπίδ 
περὲ τί. Ἰῖὰ τοβρομάδθὲ ψευθ!5 1, 26. 5. 

Ῥ. 8.1. Δ. καὶ ἀπια ἢ 207}. χαδίποχ οοἀᾶ, εἰ 6εἄ, 
ΑἸΙά. οπικαῖ, πηᾶς ποῖ δ ̓μο1π|81, ἴ,. 4, αὐτὰ 

»] . . 

Ῥτο αὐτὼ εν Ἠαΐ, ἄεάι. 1,. 0, ἄϊπο εοοὐά-. ἴπνουθο 
Φ ᾿Ὶ 

οτήϊηο τὸ ἄρτεον καὶ τὸ περιττὸν, πὶ Διῖεα. Τ,. 7. 
καὶ δῖε ἐμοῦ λέγοντος δχοιϊ55εὲ Ῥαιαθαὶ ΕἸΩ4, πὸ 
ψορα οὐ δὲ λόγοι οἱ τ. ἄστρ. ({. 6. οἷς χρῆται ἢ 
εἶστρ. ἀρὰς χλα]ε τχερ οοὐά, ὁ, δ, },, οἱ περὶ τῆς ἀστρ᾿) 
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ἐΧρ!Ποδηΐ δηϊοσοδδυ εἰ τις «. στρ. ἀνέρ. Τι, τθ. 
ΨΠρο, ἀπ ροάϊζο δεηβι: λέγε δὴ, τῶν περὲ τί ἐστε 
τοῦτο εἰς. Οοττοχῖι θοὰο Ἠά, Ναὶ Εἰηὰ, ἀεάοταϊ 
Τὴς. Ῥυαθοιπίε: λὲγε δὴ τῶν πέρε; τί ἐστὲ τ. τ. ὄ. 
Ἠδειιθιί, τῶν απὶς περὲ τί ἀοίονι οὐ περὶ αϊο τὰ μέξ-- 
γεστὰ δἀάϊ νοϊιῖῦ, 601]. Ἰοςο Ὁ. 9, 5. 1,.. 10. Οο4. 
πόλη. οὗμαε φιοί, πι..Α τεΐοιτα, Εἰ, ῥτὸ οἴομαι τεοερῖϊ. 
Τω ᾶτρ. πόλη. σοὐα, ε5ῖ τὸ σκόλεον, προπαροξυτό- 
γως. 1. χθ, ἄπο οοὐά, πρὸς τί τοῦτο λέγδες; ἀ6- 
ζεΥῖτι5. 

Ῥ. 9. 1. 1. Ἀτεουΐππι ὃ ρυδοῆριὶ νος. ἐατρὸς νυῖα 
Ἠδπ, τεοῖς οὐ οοἰϊοσαϊοπομι ματι. σὰ δα νουβανῖθ 
Βυῖ, [1.. 8. ΑἸτουαϊσαπι τὐγέδεςς δαὶ τἱγεεΐίας 51:- 
οὐἤαπιην οοηδεῖ ΗΕ, [,. 11. τ΄ ροβὶ ϑαῦυμ. 4ε]ενΐ 
θεῖ Παΐ, φιοά ῥτὸ τὸ δοοῖρὶ πραοδῦ, 864 ἴῃ Ζο 
Ὡοὼ (αὖ ἴῃ μένος) αἱρδιβοηρτις 6111 βοϊεαῖ. 
Ἅ1416 Ἐϊη. ἔχοι νοροβαῖῖ, Ῥοηῖσιν ροβὲ Ορίδυιντι 
ἴῃ αἴζεγο πιο ῦτο οὰπὶ εἰ [πάϊοαιινι5. 1,. 17. ῆετὼ 
δὲ (ρτο δὴ) εχ τπῶὸ οοἄ. τοοῖὶθ ἄδάϊι ΗΔ 1. 71. 
γ) δῖε σὺ, φυοά νὰ]5ὸ ἀεεβὶ, εὖ ἔλεε ὁ διηϊεοεῶ, 
δη) ἐχοϊάετε ροῖπῖς, δ 141 6 ά, οοδ. Τ,. χά, εἶναε 
ἴῃ 4αδλίιον οοα, οπλΐδδτι Π1, πΠ ΟῚ 15 110]1π|51, Δ ἢ τι τὰ 
ΒΡΌΓΙΠΙΠ. 
ΟΡ, 10. 1. 7. Οὐΐα ἴῃ Βοᾶϊ]. εδὲ τῶν ἄλλων ἄρχο 
ἩἊ , οομϊοοεὶὶ τοῦ τῶν ἄλλ. α. Ἷ,.. 12. πο παντὲ 
ἴῃ πᾶντα «τὶ πάντας τναιϊαπάτιηι, 564 Δ] 114 510- 
1η16 Προ πάτιη, ξελλογος (ρτὸ νὰ]. σύλλ.) οἰϊατα οσα ἡ, 
ἄδληϊ. 14. 20. 55. Ταμπιοῖο πᾶσα 50  οιίαγιε ἘΠη6, δὲ 
πη ἴοχηι, ὡς ἐμ. π.ὶ πηι ἀπδοοϊαιμου ἔμεὲ εἶνας 
(το ὅτε εἰμεε ἐγὼ) τυῖϊϊτιι5 ἐδὲ Ηάῇ, ἄλλος πια]ὲ ἴὰ 
Ποη., οςοαα, “εεβῖ. 
ΟῬΈ αι, 1. 1. Θ΄ ΟΡ], ΤλᾶγΡ. »»γθαἐ" (5611. ἴῃ. Β88. 2ὴ) 
ἀξιῶ δ᾽ ἔγωγε καί σε. Μοχ ρμτὸ ἔρῶ Βλ85. 2. 
ἔγω. ἵ,, το, Ροδὲ λέγω νῃ]ρ. σομπῖπια. Ὠιβίιμοἰῖο- 

ποπὶ 6, ΑἸά, τορυταῖς Ηά , πιροηῖς, εὔαμι Ηρφιιθά, οἱ 
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Ῥταθοιπίθ σου. [τὰ σοῦ ργὸ σίνος ροιῃϊξτσς Τῇ, 11, 
Οοὐ κα. πομῃ. καταφανὲς ἡμῖν, ἴτἰτο5 ποιῆ, ἴ,. ι2. 
ΤΥο5 οοἥέ, εἴ τε δοκῶ --α ἤοὰ. πλαᾶ]ϊθ. ἴ,.. 16. Ῥτο 
ποῖ, ἃ «αοά 411: γράφων 41 ὧν διρρίεης, ΕἸοϊη, 
πῶς τι 7Γ}) ἰδ 5. 1556 νοῦν, ΗΔΕ σθρουὶ πόσου πνᾶνι]ὲ, 
1.. λ0ο. Μα|6 Β85.2. ἀπεκρίνατο. ἴ,. χ(. Αἀ οὐ δῆτα 
1π6}}, οὐ πείϑει. 1,. 20. Ρτο δ᾽ εἰ τθ5 οοὐᾷ, δὴ, 
αὐ οὐ Ἐς. 16ρ᾽5886 νἱἀθίι, δὲ ἷσ ργδείθεοα λέγωμεν, 

Ρ. 1τ΄α. 1. 7. ὕγὸ ἐλέγομεν Β88.. Δ. δίπομιεεν. [.. 8.5. 
Β85. 2. περὶ ὅτου. 1,. 15. εἶναε ιτο5 οι. ομϊῖ- 
τὰηϊ. Αμΐθᾶ ἢ ρνὸ νῃ]ρ. 7 α ἄποθι εοὐ . οαπὶ ΕἸ. 
εἰ Πα. ἀεάι. Τ|,, 17. Ῥορι ἐπεεδηὶ ἵτεβ Οο ἡ. γὲ 
1ηϑουιιηῖ. Μὼοχ οοιΐ, ΒοΩΙΪ. ταύτης δὴ πεν θὲ 
τοῖς αιῖο δέκ. ἱἵτο5. (οάά. οπμίππε πὶ Ρ. 15. Ρὶ5 ἴῃ 
ραύδθηι ἔουμ, ἦθοβὶ. [,. 21. Απίε λέγειν 855, 2. δή- 
αἰ καί. 1,. χ5. καὲ δηῖϊε λέγον σπαῖαον οοα. οἱ οἷ, 
ΑἸα. Β858. 1. δϑοϑῦ, δῖπο πποῖῃ δ ἱμεΐπδι. Οοἥ.. ΡᾶΤ. 
ϑαυμάζοις. ἴηι Βαλ5... ὁλ. στ. τοιούτων τέσε ἕτε-- 
ρον οἰ. 1,.. 35. Ροβὺ ἐπανερωτῶ οἷ. ρυποίτπι, Ἠάε, 
ΘΟΠΙΠἃ Ροϑιιϊῖ. 8001}, ατδθ βεψαπηΐιμ, σοῃίϊποηΐ 
Δροάοβία (θθ δηῖθ ἕνας μῇ 9. δαθιης, δοα), οἱ 
γοὶρ αἴοϑϑο ροίπενταιῖ. Οοάά, ἄπο πος οτήϊπε: τὸν 
λόγον περαίνεσθαι. Τὶ. 7. ὑπονοοῦντες προαρ- 
πάζειν τοὺ λεγόμενα ἀϊεπηῖιτ, αὶ ὁχ βιδρίοϊομα οἷ 
δοπϊοοίατα δυτιρίσηῦ δὲ ᾿ηἰοΥ ργθίαμ!} Αἰ οσῖας εἰ κοΐ, 
δἶτι5 Ἔχ ρ] Ἰδατθη6 πη πο Θχϑρθοϊδηϊεβ. (οὐἀά, πομπ, 
ἴοχ τὸς λεγόμενα ἀλλήλων. 

Ῥ. τό. 1.1. Οοἠά. πο ὅπως βούλει, 41]. ὅ. βού- 
λῃ. Τι. 5. ἄτο οοἰά. θεὲ δὲ --᾿ Τ, 8. Βοά]. γνώσῃ 
γὰρ εἴ τις. 1. τὸ. σι]... ἐγῴμαι. Οππκίπον οοαᾷ. 
αθοηῖ φιοΐ 4641. 1,» 12. ὕτο οὐ δῆτα Βοάᾷ!. εἰ 
Βαε5. 2. οὐδαμῶς, εἴ τῆοχ δῆλ. γὰρ αὖ --- Τι. τά, 
Ῥατνιὶ. γε ροϑὶ οὔτε 6 ἰὐἰδι5 οὐκ. λἀἸάϊι ἢν, ΠπΙἀοτλ 
Τιοχ: δῆλον οὖν, ὦ «ΖΣ. 1,.. λό. ὦ Τοργία ταϑεναῖς 
ἰὼ Παΐ, εχ ὅ. οοὐά, 1ι, 28, ϑιερίν. πιᾶγρ. 2 Ο Τ᾿ 

« 
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πειστικός.“ Τάδην τὰ οἱ, θὰ ἀπ 0 110 Φαΐῃ 5. 6 ἢ-- 
ἄππι οἷἱ πεεστεκὸς, οἵοις ἀἰχῖ δημιουργὸς πεεϑοῦς, 

αἀάεῃ5 ταπιθ πεστευτικῆς." Βοχίηῃβ ἰδπεριν. δήν, 
Ονλπαπ, ἢν Ρ. 288, πεεστικὸς ἸορΊθ56. νἱαοιν, οἱ 
φταοίονι Ηά(, οομδθμιλοι Βαιμι, Ἡ, 1. 114 θ᾿ οσιιμ 
ψανιοΐϊαθ ποίδιῖι, 

Ρ. τά. 1. 8. .Εον. λέγωμεν,“ Βι1ε ΡΒ. πιᾶτο. ΕΠ 
Ῥάτθῖι Ἑϊμα. αὐνογϑαθίς ΗΠ, εἰς δὲ δα Ἡ- πιαϊ. ᾧ, 40, 

Ἷ,.. 4. τοὶ πομῆ. Οοαά. ἄσοβι.. 1,. 12, Τγὲθ οοὐα, 
στρατηγοί. 1. τὸ, τὸ σὸν σπεύδεεν ε5ι, ἴπο οολ- 
πιοάο δομϑιΐονε. [,. 20. ὧν γγτὸ ὡς πιάΐαϊν Εϊηᾶ, 
]ορὶ. 1, 22. Β88, 2. γόμισον δὴ -- 

Ῥ, 15.1. 5. Οοἀδά. ἤοπη. τοὶ ᾽ϑην. Τὰ 85. 3. 
τείχη τὺ τῶν ᾿42, 1,. 4, Μαϊῖς ϊμά, μαῖαι ΕἸΟ. 
δηΐο ἐκ τῆς Θεμι. Ἰερῖϑϑε τὰ μέν. Ἷ,. 5. 1,65. ἐκ τῆς 
δημ. οὐ Βιυίπι. εἰ ἢ αἴ, ({πῖ εὐ ἐκ τῆς τῶν δ. σοη- 
Ἰδοονα! Ὁ) 1... ὃ. ΟἹ. δεαμέσουν. ἘΦ 56}. εἰ 4]. (ὐγαπιλλ, 
οοὐτεοῖπην ἃ Εἴο, εἰ Πα , Τ,, 9. Ρτοράθλ ον ΗΕ, 
οομΐϊοοῖι: ὧὡν νῦν δὴ σι. α Επὸ. Τὰ Β85. 2. ὧν νῦν 

εὖ σ' τὸς ἐδτὲ ΒΟΑ͂Ι. εἰ Νίεογηι, ὁπ, ἴων χδὲ 
(οάά, πομη. δοίης. ϑάριωι. δαιμονία σοι κατα- 
φαίνοιτο, υἱδὶ εἰ απ Το, πὶ 1 ἢ ὁ ἢ τεἀάαίαν, ἴω 
17. ἔχοειεονιονε δα, Εἰμα, [.. 18, Εταῖον ὁδι ἤεσ ο- 
ἀϊοιι 58. 1. 21. παρασχεῖν 5011]. ἑαυτόν. 1... 22. 
τενε ροβῖ ἄλλῃ αὶ τὐῖστι5 οὐ. αὐάϊαι, Μυχ δηῖε ξυλ- 
λόγῳ ἰὼ ᾿ἰιδάριην στένε ἠδθεϑὶ. Τι. δ. ὅποι β. πιᾶνα]ε 
Ἠάῆ, 1. 26. οὐδαμοῦ φανῆναε ᾿ἈΌ]1]0 Ἰοσο μὰ} 1- 
ὑππὶ 10}. 

ῬΡ, 16. 1. 1. ΡγὸῸ γὲ {γὲ5 οοἶᾷ, δέ, 1,.η. καὶ τηῖς 
ὥλλῃ εκ τθὸ Οὐ, δἀάϊθι. 1,. 8. 5. νοῦ τοῦτον 
ἕνεκα ἴι. 1. εἷϊοὶ νοοῖ ΕἸ. ταπ τα πὴ πιὰ] αὶ Βο044ν 
πιο τοϊαῖα, [Ι.. 10. τες ἴῃ Α11], εἰ Βα8. 1, οἵ, Αἀάϊ 

 Δυ55Ὁ Οὐτη. οὐ Ἰ|ρτὶ καἀάίοιηῖ,. [.,..11. ΟἹ, ὄχλοις. 
(ὐογτόχονῖηι ΕἸπ ες, εὐ Ἡ ἀν ὁ οοι ἀ.,. αἰ απ ον, ὁχ 

᾿ ἀυρομΐο εἰρλομάαγεγαῖ, 1... 12, Οοάώ, πομη. εἰ 85, 
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“. οὐδὲ τούτου ἕ. 1,. 2ο. Οοα4. ἐτε8 ἐπὲ τὸ ὃ, χρ. 
Ῥουρθτατη. Ι., 24. Ῥτὸ οὔτε αἰτία ςοἄ. Οοτη, αὐ- 
τεατέα.- 

Ῥ.. 1.7.1. 5. Αά τοῦτο ποιῆσαε ἰαὶς}], εχ ἐατροὺς, 
τὸ ἰάσϑαε, οἱ φιιοά ος ἔδορτε ροβϑθῃς, δᾶ βϑὶ δόξα 
βου). Ἐάβ, πιδ]ῖ δύναετο (5611. ογαῖου); ἵπην 
δύναταε φοιϊτα δου: ἄορ εραῖ, ΕἸ ἅν σοπϊδοῖς ὩΘΡΆΏ-- 
αἰ γμανεϊοι αχ ὁχοιάϊε56 (οὐ δύναεντϑ οἱ τοῦτο ποιῆς 
σαε 591}. ἀπο οταῖου), ἴω. 9. 15. δεκαίου. Ἐ, ιτῖ- 
θὰὰ5 οοἄἤά. ἃ Ειπά. εἰ Ηάΐ. τηπξαϊται. οβϑὶὶ οἱ δὲ- 
καΐῳ ταομοπῖα ΕἸηα, ἰερ]. 1. 15, Αά μὴ σαφῶς 
Τορειεηἤππὶ ἐχ δηϊθοοήά, φῇ. ἴ., Χο. Ηαξ, οἹϊπὶ 
Ῥυίαοῖ τὸν δηΐα ἕχυτ. αὰὶ' δοιὰ. ἂπὶ ἴῃ τῶν 
τατιϊ μἀππὶ απὶ τὸν ἑαυτῶν φῦ". βου θεπ τιπ), ρμοδῖεα 
ἈΪΠ21) νἱ ἀιῦ 6666. σου βοεμάμπμ. πὸ οοὐά. φελονξε- 
κοῦντες --- ζητοῦντες, αἰ Ἐ1η4. εἄὐϊάϊ,, Αὐ Αρφοιιβα- 
εἶνι ροηΐουξ 80 οἰονεας λέγειν ποίῦρε τοὺς φέλον. 
Τ,. 27. Νοῖαια ἰηΐουτ. ροϑῖ λέγω ταῦτα 5ιϑιι ΕἸηά. 

Ῥ. 18. ). 1. δεολέγχων οοπίοοις Ετη4. 1, ὅ, τῇ κατ. 
7. 50}, ἕνεκα. ἴ.. 7. Εϊοΐα. νι ἄδει 1651556 λέγοιεν, 
Ῥτοβδηῖα ΕἸμ 4... Π18]6. 1.. τὸ. κακοῦ τοῦ (1. 6. τε»ος) 
δ] ποηη, οὐ. ἀεήάϊε Ἐπι4., δαάνουβδηίθῃς οοἄά. 
1,. τά, καὶ δηῖὶε δοκεῖ ἴὰ δά, Βα85. ἀδβεβὲ, ρυόβδηῖε 
ἨάΔέ. 1,. 16. γ15. τὸν λόγον. ὁυοά ἐδάϊ, οοηϊε- 
φοχαὶ ἰᾶπὶ (ογῃ. εἰ 6 οοὐά, τεσερουδὶ Εἰηα. εἰ ΗὰΓ, 
Τ,. κ8, Τιος οοἀάᾷ. χρῆ, οομῖνα Αἰἰο 5 Π}1 ἰθρὲ5, [, 
5, ϑόρυβος ᾿. 1. ἴῃ θομδὰ ραγίεμι, (δ Ἀ556}811, 
Ἰατπιάς. γν. ΤΠηο. Μ. 

Ῥι. 1ο. 1. 4, γι1». ἐϑέλοιτε. Αομπιη ἐπ 141} 
ΕἘπ|4. οἱ Ἠαξ, α Οοἤά. τεροδιεσπηῖ. ἢ, 6. Ὑ]Ρ. 
ἐθέλοι. ἃ φαλύπον οοα. πχαΐαιῖ. ἴω. 10, ΕἾο. ἰδρῖϑϑς 
υἱάριιν: ἐν δὲ ὅ, οἰ 1. 566. δή πω. 

ῬΡ, 2ο.].5. ε44, Βα85. αὐτοῖν, πΌτη νοϊπογπηὶ αὐ-- 
τόν} αὐτὴν ταταθὰ ἰὼ οὐ. δεά αὐτὸν ροβιυϊδαι 
βεχιθηῖιο μᾶλλον εἰδένεοε, Ἐϊηα, νευρὰ ὁ ῥήτωρ καὶ 
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ἄο]ουὶ νόϊαϊν, νὰ ῥησορεκη) ρομδίαν ργὸ ὁ ῥητορεκός, 
1,..1τ1. διὺ τὸ ὅτ. ἔχεεν εδῖ, δεὸ τὸ μίαν ταύτην τέχ- 
γην μαϑεῖν. γιυάδ πὰ] σοῃίθοι δ μα. καὶ δεὰ τέ οἵ- 
τως ἔχει. ἸΤι. τό. πρότεροι ὁ ἀπαῦτι5 644. ρῥγδοίονϊ 
χηαἶα ἄοα. Αἱ νι]. ἐπεαϊον (οαά, 

Ρ,. “1.1.6. Ὑτεβ ὁοάά, εἰ Α11. Βα8.1. μαϑήσεται- 
Τοτ ποθὴ ἐγὼ μὲν οἶμαε Ῥνυᾶβοθάεγε ροῖαϊϊ. 1,. 14, 
ϑιιϑῖθ! ροϑὺ λόγον οαπὶ ἢν, σομλτηα. πρὶ τεεῖα 
Ροβϑιωῦ τῶ ἄλλα ἕκαστα, Τ,. “ο. ἴῃ {τἰθὰ5. ςοάά, 
βούλεσθαε ἄδεκι. Αὔϊε πράττείν (υϊηϊ. ἘΠ, 15. 27. 
41 πράσσει», ἰπδενῖὶ καί. 1,. λό, 5τερῖν. τπᾶτρ. 
οἷπ νεῖ. Οὐκ ἀνάγκη ἐξ τοῦ σοῦ λόγου δεκ., αἰ 51 

πἴουτορ. ἔτὰ Β45. 2. οἱ ἐκ τοῦ σοῦ λ. ἀπὶ ἐκ τοιτα 
Τοῦ λ. 5οτῖθ1 πιββουτιηξ ΒὲρΡ. Αἱ ὁ λόγος 886)}08 ἃΡρα- 
χαδηϊαῖῖο “π|86 σπλ πηλχῖηη6 ἰγαςίδίτν, ν. ΗΓ, 

ΟΠ ὈᾺ,22,1... 715. χρῆταί τε καὶ ἐδ. ϑιῖορῇ. τηδᾶνρ.: 
ΠΡ Γραΐ: γχρῆταί γε καὶ ἐδίχως χρῆταε καὶ οεδι"ς 
(πεϑοϊπτι5 υ0}}). Οπιῃ ὅ, οοἠὐά., ρῥγλδξιαῖ Ηαῇ, τὰ 
ἐχραηχῖ. καὲ Βαθ οὶ νἱπὶ Ἐχρ]οαπάϊ. [,.. ὃν Ῥγὸ ἐῤ- 
ῥδηήϑη νινόχας Ιοσὸ πομὴ.- σοάδάᾷ, ἐῤῥέϑη. Ὑιταχιε 
ον γα Ρ]αιοηξ τιϑιΐατα. ν. ότι]. 1... 7. δ΄'δρἢ. Ππλᾶτο. 
»7οαΐ" ἢ οὔ σοι φαίνεται; Τι,. το. (υἀ44. πομη. τοῦ 
περιττοῦ-- τοῦ ἀδίκον. Τι. χι. Οταῖπον οοἥά. 7) 
γάρ; 4ποά εἐχηυδιτπιθ νἀθέαν, εἶθ 1) οὐ τεοὶε ρο- 
ταὶν τοροιϊ, ἴω. 18. 6 γ᾽ αεὲ ---- Βιερἢ. τὴᾶτρ. ,,»γραΐ" 
εἰ, γ᾽ ἀεὶ π.΄' Βῖρρ. σομιοίπαῖ : 7) γ᾽ αξὲ --- 564 πδι-- 
ἴΤΟ ΟΡι8 6558 'ρ51 σδβῃβθηῖ, 1,.18. ὁ δηΐε δήτωρ τιλ]8 
1η 816ρ]ι. ἐχοϊάεναῖ, ἴ,. 18, ἂν χιοά δηΐα δίῃ ἀ6-- 
δἰάογατὶ ροϊεϑῖ, δὲ Δ}01 οτίτειῖτι., [.,. 20. ἔτε σχο- 
ποιμένων Ἄσοπίοοῖς ΕἸ. Μοχ ϑδίερἢ. πλᾶτρ. »»͵γραΐξ" 
ὅτε πάλιν αὖ ὅὁμεολ. Ἐ Βα65.2. ΗΠ οὐϊάμπι ὅ. αὐ παᾶ- 
λὲν ὅμ, αὐ αἰιϊ5 Ἰοοῖ56. [άθῃιν πιεπαΐν ὠμολόγηταε. 
ΤΙ, 27. Μα]ς δπὶο ἡσχύνϑη Οοτη. ἰὩδενὶ εἰἰ551} οὐκ. 
ἢ προσομιολ. εδι πορᾶτα,) πη εχ ατϑθοα ταφῖομθ 

γερο βοσυίΐϊζην με οὐχὲ- 
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Ῥ, “7.1. 2. (φήἤ, ποηὸ. ἔπδεξα δ 5644. τγαμηΐ, 
αὖ εὐ Εἰο., οἱ Εἰ. τροῖθ ἱπιρτοθαιῖε Πα, 1,, 4, 
ψαυΐροὸ ροϑὲ αὐτὸς σοιμα,. μι ἢ, τητιϊανὶ. Ἐ1Ο. 
τοῖτο δὴ 1εϑῖςοε. νϊήάδιιν, Ἅ]1». ἄγων. ϑιερἢ. πγᾶτρ. 
γραΐ" ἀγαγὼν ἐπὲ τ. ἴιὰ Βᾶ8. 2. οἷ, ἴτε5 (οἀᾷά,, 
πος τϑοορὶ : ρμοβιφθπάτ ρεσάχις δὰ ἴα!θ5. απιλοϑῦϊος 
Ὧ65, πα (5061) τὰ ἔλοεγο, οβῖθαᾳ ργάβθβθηβ ἄγεεν 
εὐλαὶ ποοοδδαγιιὴ, 9. 11. Ψ1». ἐπανορϑοῖτε. Ἐ 
Β85. 2. Οὗ δπϊτεορεί. χεώμεϑα, εππδάκιι {4 { ΕἸ. 
οοπίθοι ἐπανορϑοῖσϑε εἰ πιοχ ἐπανορϑοῦ. 1,. χ2. 
Ψ]1». εἰτὲ ἐγὼ - Ε “οοἀά. εἰ ΕἾ. ἐπλοηάἀαδιιμπ ἃ ΕἸη4. 
οἱ Ηἀἤ, [1 14. σοε, «αἰἴὸ ἐϑέλω 5ϊ.ε διοϊοχγϊζαϊα ἃ 
Θίερ}ν. αἀάιίιπι τθοῖο ἄδίοαιϊ ΗΠ, 1,, ,8. Δά ὠνα- 
ϑέσϑαε 5αθῖαι. σὲ, Ἰὰθεα5 τα ἱαρεο ἀπ δίπο ΡΈσπλὰ- 
ἴλγα οἷο τὰ ἤυη ρΡοϑὶ ἐϑέλω εχοεϊάϊ5:ς δοῦναε οχὶ- 
δι θδ ἰππ. [0.9 10. 5. Εϊηἦ. εχ ἴηβϑηῖϊο ἄράϊὶ φύυ- 
λάττῃ (νι195). δι εὲά ἄοσῖς ΒΒ. εἰ φυλώττεεν γΡοῃὶ 
Ῥγὸ φυλώττεσθιαι. [,. 18 Ὅτυ κα ϑέξης ποπη, Οοαά, 
καϑείρξεε αὰὶὺ καϑέρξειςς 1... Χτὸ. ΨῺΠΡ. ἔξεστε. 
5160}. τᾶν. γραί" ἐξέσταε. ἰἴὰ 6 Ε1ὸ. οἵ 4, οοἄά, 
οὰπὶ Ε΄. εἰ Η. ἐθαϊ]. 1,, α΄. Μα]ς τὸ ἴὼχ ποῃῃ. οοδάς 
ἄδεθὶ. 1,.. 25. ἂν οπὶ Ηδξ, ἐχ νσπὸ οοὐ, δήάιάι.- 
Ἐϊη4. ὁχ ἃ]ῖο οοά. αὖ ἴῃ ἂν τππιαταῖ. 1,. 27. μήδεε! 
ί(ρευο κήδῃ πὸ οπῖμοβ οοἠά.) εχ Α!4. εἰ Βα8. 1. πιᾶ]ς. 
ΕΔ. κήδεε ὁ» 56ᾳ. βοιίλεε ἀεάι, 

Ρ, χά, 1, 8. Εαα. πόμη, ὅδ: αὐτοῦ, 41. δὲ. τοῦδ! 
σαυτόν. 1,. τι8. 15. ἄρα 'κ ἄρα ναὰπΐαναπι οοὔδα 
ἀποιογιίδις ΕἸ, οἱ Πα. Τ., 21. ψεγθὰ 1) ῥητορεκὴ Θ᾽ 
δ᾽ βϑοι. δηλ Ῥαΐο, (Δπλεσῖς ομλμ πο . ΠῚ ΚΑΛΟΡ 
δῦ, Ρμόϑδ6. χαρίζεσθϑαε ᾿οπιῖθι5. Αἀῥονιρῖα. 218 
δῦ δά 5644. οὐ ζαλή. 1. α΄. οοὐδδ, ἤδη πέπυϑι 
σα ες: ᾿ 

Ῥ...5..1..χ. Ψαϊρκι Σέ... Ἐὶ απαιον σοδα, ὁ Ἐπ 
εἰ ΗΠ. ἀιτιπη θοῦ, «ιυοά 5ετιθὴ5. ῬΟΪῚ τὙοορο 510. 
Ροβίι]αῖ. 1... 4. δὺὴ ἀπιο χάριτος ἴὰ ἰεῖθτι5 οὐ, οχε, 

ει» νυν.» 
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Ι,. 5. Βι9. 5. ταυτὸν ἄρ᾽. ἴιᾶ, τὰὶ ταυτὸν δὴ πιᾶ- 
νὰ] Ἠάξ, 1651. 1,, 8. Ηάῇ. εὐ Βυϊιπι. πηϑμιηῖ : μὴ 
ἀγρ. --α εἰπεῖν" ὀκνῶ γὰρ Τί, ἕν. 1. το. ἔγωγε 
τδαι ΕἸπα. ἴ,., 18. ι]Ρ. Ζ- ὦ “Σώκρατες, εἰπέ" 
μηδὲν ἐ ἑ. αἰσχυνϑῆς. ϑιθρῖι. ταᾶνϑὶ Ὁ ΕῸΓ. τίνος, ὦ 
“Σωκρατεφα δἐπὲ, μ᾿... ἃ. αἰσχυνθείς (ες Βαᾶ5. 2. διξ 
ΕἸς. νογ85.). 1 οαΠὶ ἄμποθι5 οοἀά. ἀοράεχιππι Ἐ' οἵ 
Ἧ..1,.ὲὕ1 Δαν ΣΕ: ὀψοποιητική. ϑίθρῃ. ᾿δγΡ. ,.4]. 
ὑψοποεΐκη,. 5ὶς εἰ ἴἢ 5644. »»ἱῖα Βαἃ5. 2. οἱ ςοὐ, Ῥὰατ., 
Ἰηξογ ἄτι δἰϊδιῃ ΒοΟά]., αἴχψις ΤΠο, Μ. Ρ. 668. 5. εἀ. 
Βονῃ. διιοϊογϊζαϊα ἰαἰο εἴ Ρ. 27, 25. Ρ. 28, 12. 21, 24. 
20, ὅ. ΤοσοΡὶ οὕπὰ ΕἸηά, εἰδὶ ᾿γαϊβαίπηι ᾿διιαϊορία τιι6- 
ἴΏγ. Γ,. αἹῖ. 54. ΕΣ ὁποῖον φ. ἐ. τῆς κολακείας 
μόρ. εἶναε τὴν ῥητορεκήν. Ε, ἄποροβ. οοάά. (οὰπὶ 
εἰϊὰ πὶ τῆς 11115 Δ051}) πγαΐαιϊ. ΑὨΐεα τέσσαρα προΐγ- 
ματα αὐ τεῷ βιμρι δα ροσιηθῦ, 1 ἀΌΣΡτ15. ατιδοαις 
ὙΟΙΒ8 ΤΥ. 

Ρ, 26. 1. 2. ΨῈ]5. οὕτως ἄποκ. ΘΈΘΡΙΙ. τῆᾶτρ. οἷπ 
νοεῖ, οὔπω ἀποκεκρ. ΄ιδηὶ Ἰεοῖ. βοαυλέι ΕἸ... Ῥὲν- 
Ῥογδτὴ 15. ΤΑ βλτι5. 5.11. Ρ. 570. οὕτως 6Σ ΟΥ̓ΤΟΥς ἴΥῥὈ.- 
ΕΧβὶ 1856 ρμῖαῖ. ὅδηϑι ἱπρομΐα 6 ο04, αν, Βδ5. 2. 
Ατσιβιά, εἰ ΕἸς. ἐπλθπάδστιης Βο. εἰ Ηαΐ, 1.. ἘΠῸ θμο 
οοἀά. τὴν ῥητορικὴν φημὶ εἶναε. 1,. τά. ἐπρὴ δηΐα. 
λέγω ἴπι πομῃ. ἐραά. εἴ ἃΡ. Αυιβειά, οὐ. [,. 18. 
Μαϊε οἵττα ροβῖ Σώκρ. ςσοΐομ,, Ρευτιπειῖ γον 8, ((. τ΄ 

“1. κὰ ςεα4. εἰ ἀλλὰ 118 Ἀ55εν ΘΑ Πα] γἱπὶ μαρεῖ. Τὼ 
20. ]1ρ. αλλὰ τοῦτ᾽ ἐΥρες - ἀεἸομὶ τοῦ τ᾿ ὀΠΘΈΒΆΡΕΑΡΑ 
ά, οσοἀᾷ,., Ατὶϑβῖ.- οἱ ΕἾο, 1... 328. Αὐτοὶ. τέ δαί; 1,. 
0. Ττοβ οὐδ, μὴ σαν δὲ. Νίοχ τε ροϑῖ τοιόνδε ε 
οοεἷΐ, Ραν. ΤΏ 5611}. 

Ρ. 97. ]. 2. Μία]6 νυῖρ. ὅξε ποεξῖ, ΘΠγΘῺ δι ἰδτῺ 
Εϊη4. Τι. 4, ΜᾺ]6 Ὑγαϊάρταν. δρ. Βοιι. ἔχειν 166] 
ἴπδδιῖ: ἔχει δὲ δ μ, οδ : Βαθεμπῖ (σουριιβ εἴ διϊπνιι) 
58 ἰδιηεῃ, ΠΟ Πλΐπι5 θη. 0, 6. Νοππ, ςοἀά. τοῖν 
ἀπο πτραγματοιν ἱπϑοστῖ., ΑἰτΙσΆτ ουπιᾶση δυεῖν 

Ῥιλτ, Ον. Τὸν, 1, ΣΝ» 
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Βϊο οἱ 1101 οαπὰ Ἐπ. ἀεάϊ. Τι, 8. οὕτως εἰς 5ἰαϊϊπ;, 
ποηδπνη Δοσιγαῖ 5 γα δχδπλιηδῖα, υ. Εἴ, Τι. 1}, 
γυ]Ρ. ἐντὶ μὲν τῆς γυμναστικῆς αποᾶ ες ὅ. οοἀά. 
εἰ Αὐἱδι 4. ργαοειμῖε Ἡάΐ. πιυῖδυϊ. [,. 15, δεκαεο- 
σύνην. Β᾽6ρμ. τπᾺΤΒ. 57}, δικαστεκήν [Β45. 2. ΕἸο-. 
δπΐεην ἰτὰ το αἴ, ἀτιδ51 Ἰορονὶι τὴν δεκαστεκὴν δεκαεος- 
σύνην. 810 εἰϊδτῃ Ῥᾶι]0 Ῥοβὲ δεκαστεκὴν Ἰεβίσαν ΡτῸ 
δικαιοσύνην [Ρ. 28, 1. 28.“ [1ἴὰ εἰ δορεῖον ἴὰ Ρτος- 
Ἰε50. δά Αὐἱβι. ἊΝ νυ] ραιπν (πο ΟΠ] εΊ οΥ Πλ. 1Π1-- 
Ῥαβηδι) ἐποπῖαν τη 11}, 2, 16, 25. εἴ 6101. Ψιδηι- 
ας ἸδοϊΙοη δ πὶ νἱδει ἜΧΡΓῚΠΊΕΤΘ. γο] 556 Εἰς. 1, 
19. 7119. αἰσθανομένη, Εχ ΑΥῖδι. εὲ οο. Βοά]. 
εοττοχὶὶ Ηάΐ,. [,. 2 55. Ῥτὸ ἄνοιαν (τη. οὐ Οδῃίοι. 
διάνοιαν, ει. εὔνοιαν, ΕἸπά, ἄγνοεαν Ἰερὶ ἴιι85 
δουτηΐ. δέτε ἄνοεαν (ἢ. 6. ἀνοητας) δΧ Αραϊ. ἐς 
ἄορι. ἴ. Ρ. 17. πππ|8 ἐοὺ Ηα᾿,. 5. 34. Νη]5. δοκεῖν. 
Ἐ, 4, “πν δαοιάδμι Ηπ, ΑἸ]ιοααα ἀξίαν “μοίδς 416- 
Ῥαοταῦ. ἴ). 25. Ετίαπυν μὶς ΕἸμά, ὀψοποεὶϊκ ἡ εαϊὰ 
0. Ὠοηῃ. 
Ῥὶ 29.2 1.πὸ ΒοΥΙρϑὶ ἐπαῖοε ΟἿ ἀπιοορᾶ, εἰ δέοι δεαγ. 

Νόην, οοἄά. καὶ πονηρῶν. ἵ,. 4. 15. καὶ αἐσχρόν 
φημε εἶναε τὸ τοιοῦτον, ὦ Πῶλε, 46. οἵπὶ ὅ. 
εοἤά. πχιι τ. Τ,.. 6. Θιρ δ: ἴῃ ἅγρ. γγγραί ιῃ Βα5. .} 
αὐτὸ 8 φημε εἶναι" Ργοθαηΐο ΗΠ κἂν 7. δ». 
προςφρέρεε ἃ προςφέρξε, 5ϊἴμι8 σΟΠΠΊΟ 0 56 Ώ51)) εἰ 
οοα τ. φἀπχοάτιπ ναι τ ῖθιι8, (ΟΟΥμΑΥῖ σοηϊ οἴ 81), 
Ἐομ τ πιδΐδιη ΕἾς. ψευϑίοης εἱ δοήα, ψεβειΡ 115. οἵμηὶ 
ἨΔ , τθοορὶ. Τ.. χά. οὔσα νι]5. δθεβῖ. ὙΝεΝ ΠῚ 8} 5", 
γραΐ: κακοῦργός τὲ οὖσα κ. ἀἄ. [ἴὰ α 4. οοἥά. εἰ 
Βαδ5. ἃ. ἄδήϊι Ηάΐ, 1.. χα, Ατῖϑθι. ἐσθϑῆτε, πο ἀιι-- 
εὐηὐ ἰτὸ5 οοἤά, αἐσθϑῆτε, ρυοθαΐῖα 50}}. ῬῬοΐοϑε 
ἴθ εὖ ΘΒ ΘΙΔΪ 115 αἰσϑήσεε (6 ΟΠ 5651) (6ς- 
ἔεπάϊ. (Οὐδηῖον. πιαὶαῖϊ ἐσϑῆσε. 1.. Ἷ ἀκολουϑήη- 
σαςς 6 3. οοὐά. εἰ Ατῖδι, ἀοάϊι Πα, 1. 25. 5τορίι. 
ΙΩΔΤΡ. ηγοαί" [Βὰ9. 2.1] δεκαστεκύγ" ὅπερ μέντοε 
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λέγω, διέστηχεν μὲν οὕτω φ. ϑ8εᾷ ἘλΡπι5 δεκαιεο- 
σύνην ἀϑποβοῖξ.“Κ. ὙΡὶ μὲν ᾿ἱππθποῦῖς ϑἴθριι., ἰποοῦ- 
(ππὶ ε5ἴ. ὅπερ εἴς. ]ιοσῖιπὶ ΠΟ ᾿ἰηὔδρ τι Πὶ 5664 πλι11-- 
απ. σεμδοὶ Ἠκ( ,, τηϊορτγιταΐθπ ὑπεῖιν ὅ.ἢ}]. 5ε4 σο-- 
φισταὶ καὶ ῥήτορες ρῬτο 5]ο85θη. βαθεῖ, Βαυιῖπι, 
οἴη Βα5. 2. Ἰερὶὶ διέστηκαν (πεῖηρο 1186 ατίθϑ, εἷ 
αἱ ὅπ. μ. λέγω βρρΙει οοριίϊαληάο, τοῦτο ἔστεν- 
Εἰη ἃ. βουπαῖα ἰδοῦ. δεέστηκεν, πάπα] βοῦὶθι ἅπερ μι 
λ. Ῥοιιπεηῦ δαΐει δες δά νομούϑετωκὴν εὐ δεκαίο- 
σύνην». Τὰ. αΠ0. ποὰ δδὺ πεοῦβ88, πὶ χρήσωνται τας 
ῬΟὨἃ 1}. ᾿ ᾽ 

Ῥ. 20.1. ὅ. Ψ]ρ. γνεκρένετο. ϑῖθρἢ. πχᾶτρ. ογραΐζ" 
[Β45. 2.] δεεκοίνδτοις αιιο εα 4, οοἥά. ἀεήϊ, οὐπὶ 
Εϊπ4. 1.. 7. Τ τε οοάά, ὁμοῦ γὰρ π. νπάς Ηάδε. πὰ. 
1αιῦ: ὁμοῦ γὰρ ἄν π-. 1,. ὃ. τ᾽ ροϑῖ ἀκρέτων νιυῖϊο. 
τῇδ]ς Ἰηβουίπηὶ οο ἃ. δαοιϊοιιταὶϊα οὐ Τηο. Νῖ. ἀεϊεδαὶ 
οπὼ Ηἀ. 1,.. 9. γῈΠΡ. ὀψοποιητεκῶν. Οποά τε- 
ῬΟΞῺ., ὄδεῖα ἀ. Οοαά., Βακ5. 2. εἰ δΠο. Μ.. 1,. χἱ. 
δια σαπ88 πομμΘηλ0 ἄτοπον τέ ἴερ. ἰπι581ῖ. ν. Ηα 
1... 12. Ἅὺ}1|». μακρὸν λόγον. ϑδῖερ!ι. τλᾶτρ, ο,»͵γραΐ" 
συχνόν λόγον [Β45.2.] φυοά 6 ά. οοἄά; τεοορὶ. ΝΟπ 
Ὠδοθ556 διαϊ, νὰ ἰάθη νοῦ. Γερεϊογοῖιν, 1. 16. οἷός τ᾽ 
εἴ 4. οοἀά, ἘΕ' μά. εὖ Η ἢ, 1. “ὅ. τάχα 5805ρ6- 
εἴπ νἱάειιν Ηά, Τ,. 28. Ρεγρούατα βοῇ. οὐ οτος 
φαῦλοε εὐπὶ κόλακες ἱχπριηϊ. διίσιθηάα νευρὰ: δο;ο 
οἱ ἀγαϑοὲ ῥήτορες φαῦλοι νομίζεσθϑαε ν τ. π. ὡς 
κόλακες. 1,. ὕει. γομέζεσϑαει ε5ῖ., μἷϊο ἰοσο ἀωδογὲ 
τὰ ποῖ οἰ ΕἸ. ρτὸ οὐδὲ δου! θεμήπη οὐδέν. δο- 
κοῖσε ρτὸ νι]ρ. δοκοῦσεν α οοἰά. ΗΔΕ, 
ΠΡ, ὅο. 1. 1. τῶν ἀδεβὲ ἴὰ {ἰὐἰθι5 οοὐά. εἴ Β45. 2. 
Αἱ ταρφηΐὰν ἀὐιϊοα! απὶ πο γεῦρὰ ]. 4. 5. ἢ,, δ. γ1ρ. 
ἀλλὰ μὴν δὲ λ. γ8. ϑῖθρἢ. τηᾶγρ. ψΕὸν. οὐλλὰ μὴν 
λέγω γδ, ΡΞ: 46 ρᾶγιϊο. δέν. μππὶ δὴ ργο δὲ ἴῃ 4- 

᾿ οο4ἃ. 510, τηαῖς ΕἸμα. μὴν. δὴ, τεοῖε Ηἀΐ. μὲν δὴ 
ἀεάιι. 1, ὃ. γι)». ἀποκειγνύουσι. Ατιϊσαπι ἔογμαμ 

δ ἐδ, 
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ὁ ΤΙ. ΝΜ. Βα5. 3. οἱ σοἄᾶ, μἷς οἱ 1. 14. γοροϑιιουτηῖ 
Ἐ. εἰ Π. 1,..8. Ροβρι ύνα οοοη, ᾳφυοά νῃ]Ρ.. ἀεδοοῖ, 
γϑοῖα ροϑιῖῦ ἨΔ, Νάπι βεατιδητα ΟΡ μέντοε βερδγδῃ- 
ἄκλ 5αηῖ. ἴ,. 11. ΤΎο5 οοἠὐά, ἀποφαίνεις. ἴ,. τῷ. 

Ἔδοῖς ἰμΐδιν. ποΐαμν ρμοϑῦ ἐρωτᾷς ροβς ϑίερῃ., 
τοῖα. εἴϊαπυ πομη. δἀἀισθοεθι5. ἢ. 16. Απΐα δίερῃ.- 
χλαΐς δοκοῖ γε] δοκεῖ. ἴ,. 17. Ῥτοὸ ἔγωχγε.ττε5 οοἕἰά. 
ἔλεγον. Ἷ,. λλ, διοθδοιδβ: ὧν ἂν βούλωνταε, αποά 
τεοοριῖ Ἐπ, 1,..ὅ, ψοῖῦὰα Οὐκοῦν τ. -οι ὑτἰριιὶ ἀοΥα 
οἴδο πηι} ΕἘπηά, [,. 26. δίερῖν. πιᾶτρ. Εν. μὰ 
τὸν κύνα νι 810}.}], φιοά ϑοογαῖ!θ 1πιβαυ δη ἀτιπὶ 6 Χ5 
οἰαδῖ οἴϊδπὶ ρϑι]ο δῃΐε εἴ ροδὶί, Αἷΐ Εἰς. 1ἴὰ νογιῦ δὸ 
δὶ 165. μὰ τὸν 4έα, [1τΔ Βα55. εἀ ἀ. οχμιθοηῖ εἰ ὕοτη. 
οομΐοοῖ]. δε ροϊοϑδι δἰϊαᾶπλ 6556 611}0515 δι ρϑίδηϊιτιν 
υῦ ἂρ. Δυλβίορὶν, Κ [ν. Τηΐϊρρ. Οασαβ. ου, Ρ. σϑὸὼ. 85 
Βομαοῦ, οἱ Ἀοπτὰ, ἢ. 1.} 

Ῥ. 81. ]. 2. Ῥοβεῖ καλεῖς 8109". δάάιι σὺ σὰπι υἱᾳιι8-- 
ἄλμυ. ἴ,. 4, Ροβὶ κολακείαν αἀάᾷϊ οὖσαν πιαὶϊὶ Π αἴ, 
Ι,. 5. οοδᾷ, αἸϊφιιοῦ ἐλέγξας. [,.7. Να]ρ. κεκτησον. 
σαι. ἡ δὲ δυν. Ῥαντῖπι α ΕἸς. ραγεπὶ 6 5100. οου-- 
γοχὶ Πάϊ, 1,. τὅ. Ροβὲ οὗτος ἀνὴρ οὐπὶ ΗΔἢ, ροβῃξ 
ΔΩ ΟΥΤΡΌΪ ΒΘΓΠΊΟΙΙ5 ποΐδη, ἐξελέγχεσθϑαε τὐΐε εεϑῖ, 
νοάδαγτριθηάο οἀοοουὶ. [,. 15, 5. ὕενθα σούτου πρό- 
σϑεν 5υβρεςία διῦ ΗΑ, Τ,, 18, δὲ ροβὶ Ποεοῦντες 
ναρ. αἀάιίαμν ἐδ] δῖ ἔγατα σοαά. εἴ 510Ὁ. Ττιησαν-. 
ἀποιϊονῖμαῖθ. [ἴἴὰ νεῦρα οὶ ρυδδοαά, 100}1 ᾿πτουτ ρῶς 
οης σομβηλθγοιῖ, πθὸ ποεξσε οαπὶ ϑ5ἴο00, (ἀξ8η, Ὡδ6 
ποεδντας οατὰ Ελη 4, Ἰερ  ῃ ἄτπιπὶ, 1,. 10. γὲ ροϑὲ ὥ,χέτ- 
λιώ α ὅ1ῖ0}. σππ Ε΄, εἰ Η, τεοερὶ, 1... 20. κατὰ σὲ ε5ὲ 
ἴιο γον {ἴ6 ἀρρε6]16 1). 2, 21. Μαῖα νῃ]ρ. ὅ, τω Ἐὰ 
510. εἰ εοἠά, « "΄, εἴ Η. σογγθοΐίαπι. 

ῬΡ, 52. 1, 2. Ψυ]ρ. δηλονότι, Οὔτη οοἄά, εἐ ΕἸπ 4, 
ἐπιεηάαιϊ, 1... 7. ὰ]Ρ. Β, 1, ὃ. εἵνεκα, ϑεᾶ ἤθῃ 
Ῥιιΐξδαὶ ἴῃ δοζεμα ]οοΟ 56Π16} πος, βδορίιι5 ἕνεκα βοτὶρ- 
51556 Γ]δϊοπεη. ἐίαχφας μος ς ἀποῦα5 οοἀά., 510. 
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εἶᾷ, 455. τεροϑιιΐῖ, ἵ,. 8. (οί, 5108. τότου (ρτὸ 
πλδτϑ)ο, αιοΐ γϑοθρ θϑι πη, δὶ Ρ] 065 οσοἤά. Πυμηλυ θη. 
Τ,.. 0.ἡ ]5. ροοῖ πάγνσων (ϑἴο». ὠποόνντων) ἰμῖοντ. 
δΙρΏΠα.,) οοϊημηα ροβαὶ ΗΒ, Νὰη περὲ πάντων 
εθῖ, απιοὰ δὰ οπλμθ5 αἴιϊποῖ, 1, τά. ὁδὲν, πολ- 
λὴ ἄν. τδστ ΠΣ 564 γϑοῖθ ΟΠ ρυϊοδτν Ἰοοιιῖῖος 
Ὠ6Πὶ {πιοίῃν ΒυυῖΠ. [.. 15. ϑὅ10}. ἀγαθὰ μὲν ᾳυοά 
τεοορῖι ΕἸπά. -- ἄπο οοἀά. ἀγαϑὸν μὲν εἰναι. Α1- 
τορι Ρ ΠΔ ΡΥΘ Οἴου Ἐπ ππὶ νιἀεῖαν, 1. 145. Ηά ἢ, πλαπαῖς 
πιράττουσιν, οἵ ἂν πράττωσιν. 

Ῥ. 55. 1, Ὁ. καὶ πχατὲ ἀποκτίέννυμεν. χαρά γα]. 
ἄθοδι, 6 ὅ. οὐἠά. Δάάϊά!ϊ. 1. δ. Ψὺ]ς . ἢ) μὴ αἱ βαδ'. 
ἴηῖ. ποιεῖν. ἘΠ΄. οοἀὐά. ἐδάϊ 2) ὅ, γῈ τοῖὰ βεπιεπεῖα 
τερεϊθηάα 810 οοριϊαηἶο. 1. 12. ἑπλῶς εοῖ ΠΡ] 10 1ς 
ἴο᾽ εἴ ῬῈῚ 586, ὉΠ ϊαϊΒ πο πάθια ταϊίοημθ, [0.. 16, 
ΟΜ] οἰ οσ πὶ, τὰ ἀϊ!διϊαχι : ἡ γάρ; ἀληϑῆ ---  ἰπαρΡΤῸ- 
Βαδηῖς Ηά(,, δὲ ρυοβρδῃῖθ Βαῖτπι, ΟΡ 564. ἢ ὅ; Ἐξοῖο. 
Τα 1δΊ ταν ἸΏ ΤΟΓΡΉΧΙ. Ῥοϑβὲ 7) οὐὐ ποῖδλτπι δἀροϑῃὶ, ατδα 
ἀδοξπα, ΠΟῺ δι. 1 ΓΟΒΡΟΏΒΙΠὶ 586. ΒΩ 1ὅ. 510}. εὐ 
νπτι8 οἷ. ΡΙῸ ἢν πᾶθειῖ δὲ ἀἴαιιθ ἕπτ ἀποκεδένεε, ἐκα 
βαλλ δ, ἀφ «ερεϊτει, τυγχάνει. Ι,.31. πο οοαά, εἱ 
5100. ἄμεινον εἶναε αὐτῷ. Μαϊα αὐτῷ. 1,..06. ταύτῃ 
806 58568 πηδπαὶὶ ΒατιΩ. (οαπι. ΕἸπ4.) σατο πο 4ο Αἰμὲν 
ΠΪ5. ἴπἴ6}}], δε νὺρα δε, ἴῃ 418 ἰ4}1ὰ ἴλσοτα Ἰιςεῖ, 
Ἠάξ, αἸιψπαπμάο πλα]εραὺ ἐν τῇ πόλεε, ταύτῃ, ἧπερ- 
{πλοίθπιιβ, ααιεπι). Λαῖοὰ ἔστε μιὲν ἂν ρτο νιῇ]ρ. 
ἔστεν ὃν α ὅ. οοὐά, (64). 

Ῥ, 54.1. 6. γι». ἀφελόντα. Ε|5. οεοἄδάᾷ. 810}. 
εἰ Β15..2. ἃ Ε΄, εἰ Η, οοτνθοίιτ, Ῥοβὶ δησαντα πὶ 
ἨΔ νι πια]ς ἰμτενν, ποῖα ροβιϊα γαῖ, ὡς δὴ -- οδῦ, πα» 
δὶ νετο. ἴ,.7. ὁπότερα ρύο ὁποτέρως. Τ,. χι1. τί 
δαὶ ε 510}, 'Γτιπο. τεροόβαῖ ΕἸ, 1... 13. Ανεὶς, τῶν 
πὶ ἀνθρώπων νυῖρ. αὐάιττπν οὐπὶ 2, οσοαά, ἀεϊοοϊ, 
Τ,. 1.5. 510». ΑΙ4, [δ5..1. ὁδὲν μέντοι --- ΡτοΡαηῖα 
Τϊηά, Δαΐοα ροβὺ δοκεῖ αὶ πόδ, 0}, αὐάδιτιῃ δύνα 
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Τ,.. 17.6.2. οσοὐᾷ, οὐ 810}. Τιῖπο. ἀποκχτείνοντε: 
ἀοάι Ἐπ, ΤῸπι νὰ]Ρ». ἐλεεενὸν δὲ, ατιοα στιπὰ Ἐοτα]ι. 
οἱ Πἀ ἢ, ε ΒΔ5. 2. οἱ 510}. φουβοχὶ. 19. 1». ροϑβῖ 
ἔστεν ᾿ηἴουτορ. δρηθ,. [Ιοσιπὶ ἴα ΧΙ 6Ωΐ {γ65 
εοὐά. (φιϊ. [Δ 16 τι 115 ΣΌΝ ἀπ οἰοτΊταῖθηι "ΑΒ αι) : 
ἥπου ὅγε - ἄϑλεός ἐστεν ἧττον ἢς ὃ εἐποκτενναῖς ; 
Σ. πάνυ μὲν οὖν, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ ὁ διεκι: 
ἄτι. αυο Ῥυόθαῦ 86}}..,. τ οῦλτ5 ἱπιρροθδς ἨΔ, 1. 
31. πῶς δὴ Βα5.. εἴ ὅῖ΄ο». 1... “ϑ. ΕἸπα, πάνθ] ἢ 
γοὺρ ---- τ᾽ ἘΠ. 16 ρ 1586 νἱἄδιατ, 1... χθ, μὲν ἴἢ Ὅ:0 οοά, 
(δέοι, ῬΙΌΡδηΐο ἭΔ, 1. πἴε. γρβώ. Συὺ ἄρα οὐκ 
ἂν δέξ, τυρ, Μαῖανὶ ογάἄϊμεηιν νευθόσιηι ἰσῖπιπι οοα ἃ. 
διιοϊου ταῖθ., ΠΠΠΊ6ΙῸ διδάδηϊε. 

Ῥ. ὅ5. 1. 2. τὸ ἐξεῖναε πνᾶνυῖ ἨαΙ, 1,. ὅ. τοῦτο 
ἴη ὅ. Οοά. οὔτι. 1, 6. Ἠάΐ. ε σοπίδεῖασα θοόσῃ. εἴ 
Βπἄδοὶ δἀϊάϊι τῶν λάγων, 5ε4 οοἠά, ἐποηΐϊὰν ν}]98- 
ἴππηι, φιοᾶ Ἀοα}, 118 ΘΧΡΙἰοαῖ, πὶ τῷ λ. ᾿ππραῖ οἴη 
ἐπελ, ἴπο ΒΕ 6. πι6 ἀἸοθηΐθπι ΘΟΥΤΡΟ (τεάδυριιο.) 
Τ,. γ. Ῥνὸ ἐγζχέεερ. ἴῃ τὑὐῖθτι5 οοὐά, ξεφέδεον 6. 5]058.» 
τὶ δηἴοα νος. μάλης ἴῃ Μεενπι. βιρειβον, αγκάλης, 
1,,11. τεϑνήξεε διυιοιονιαῖο οοά. Ῥὰν. (ες δ6.)0].) αι- 
46 Το. Μ. Ργὸ νι]β. τεϑνηήξεταε γϑοβρὶ, μαϊεῖ 
Θαἶπὶ τὰ 116 ἈῺ ΕΣ] τ|8 Ἴροιιπι εθθ6, ΑΔ ὅν --- δόξῃ 
ἴη1611. τεϑνάναε δεῖν. 1... 1τΔ. κατεαγέναε α ΤΊιο. 
Μ. Καταγῆναε τεοερῖι Τιπά., 564 οοἀά, ποῃ αἀά!]- 
οαπῖ,  ἴ.,.3. «ἤν ρυο ἢ σαὶ Ἠάΐ, ἀεάι!. 

Ρ, 56. 1. 1. ἀγαϑὸόν τε (ϑἷπε οοα4,) ἀεάτι ΗΕ, τοοῖς 
δαάνουβδηΐθ 50}}}, (ηθτὴρο πλυίαϊα οοῦ 40 διιοΐου δ ἄθῖι 
ΟΥ̓ΆΛΙΟΙἾ5 δισπσῖτνα, πηεἶθ τὰ θη νἀ δμπι Πάρθοτο 410 
γείεναιαν). [Ιἀσπὶ ἨΔ, σομηπιᾶ ροβδὶ καχὸν ἀεϊ]ενὶξ, 
γουττπ|ὸ: Τ14]}11Ππὶ εϑὺ δἰϊδ} αχίρια ροίθηϊα. δεά 
τοῖο ἐποῃν ναΐος Τα οι ρνεἴαι Ομ 6 πὶ (μ}π|πῈ ἐδ, εἴ 
Ῥατγῦπι γα] οι ο) Βαῖπ. Αι 5.}}}. καὲ δπίθ σι. ἄε]εῖ 
δ᾽ ῬΟΩΙ δηῖ6 κακόν. Τὶ. ὁ. Νοόμπῃ, Π|Ρ1Ὶ πότερον» δῖ 
πότερὶ (ι. ε. πότερα) 1.. χ1. Απὶ σκαυτὸ ἀε]εσὶ δαὶ 
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αὐτὸς 5οτὶδὶ πια]αὶς Ηαῖ, Το. 15. Ινουΐοθ μᾶθο ἃ. 
Ροῖο ϊειιαῖασ, Τηΐευτορ. ποίϑ πὶ ρΡοϑὺ λέγεις αν 
ϑίερἢ. βιιβία!ϊι, Ργὸ κἂν ΗΔ. ἐν πιὰν]ῖ τοραρ δα 
Βιαῖῖην, 1. 21. γεὶπ ποηῃ, οοἀά, ἄδε65ι1. σ᾽ ἔδεε σομὶϊ-- 
οἰπην Τν εὐ Η., χυὶα οὐδέν γε ἔδεε 510... 

Ρ. 57.1.1. Νοοημ, οοἀά, τέ δέ; Τι. “. αὐτόϑεν 
εϑὶ, ῬῈνΡ 6 1058 8. ὅχ 6 ἴρδ8εν, δαί, [..10.58. 
(οί. ΒΟ4Ι]. ἐδούλενεν, ργόθαμίε ἢο, Αὐ ΑΙοδῖδβ ἄτι 
ἄπ μιοιίιι5 οσαῖ, ὅϑόυνδ αι ϑιμη δα ποθὴ (Δ 6], 
γ,Η. 15, 42.) 1. 2ο. αὑτοῦ ροβϑὶ δεσπότην Δάάϊαϊ, 
ααθαι ἴῃᾳ {15 οοὐά, αὐτοῦ δἀϊοοῖππι 65θοῖ. [ως 
55. καὲ δηῖὶὲ σχεδὸν ν]ρὸ δἀάϊπιιπχ οὐ Πα, 46- 
1ον!, δποιον αὶ ά. (οἀά. εἐ ΑΙ΄. 

Ῥ. 58. 1. 1. Μδρὶ5 Διιίσιιπι ἔπους ἑπτέτη. Υ͂. 
ΡῬίενθ. δά Μοον. Ρ. 125. ἴ,. 2. δ16ρἢ. τηᾶῦρ. ψ Ε1ο1- 
ὨῸ15 απο τὰ σονεῖῖ [αὶ Θευυδῃ.}, αυι88ι ἰθρεγειαν 
εὐδαίμονα γενέσϑαι.ς. Ψαμύῶι τπάϊοίιπι. ἴ,, 6. 
ἀπὸ σοῦ ἀρξ. ε5ῖ.,, ἰαΐιο ἃ ἴθ ἔδοϊο, ἃ. 6. πάτα ρσὶπ 
ὨλῸ57 ν. Ηἀΐ, 1,.. 10. Ῥοδὺ ᾿,χέλ. Ἠά. ροφρεῖο ἴα -π' 
ἴουν, ποίη. τγαι]6, ἰσοηΐϊος ἄϊοιτπν. ἴ,, 12. δοκοῖς 
50 101 τηα]τὶν Πα, 1,. τό, Μαϊε Εἰηά, καί νὺν ---νῦν 
ΟΡΡοη. κατ᾽ ἀρχάς. 1,. τά. Ττε5 οοἀάᾷ, ἄλλο τε ἢ 
οὗτ. τιοὰ πλ8]6., δἵ 15. ροβϑὲ ἐξελέγξ, Βοή!]. δἄάιι γε, 
Τ,. 17. Ῥοβὲ εἐναάς γτθοῖς ἰωΐουν, ποίδπι (ριιποῖ! 1060) 
Ῥοβεῖὶ ΗαΓ. ἴτὰ εὖ τθοῖθ 5644. ἰῃταυρι ποι ἘΠ} Ὠλι- 
ἰανιῖ, ὙῺ]Ρ. Ροβὲ ἐξεληλ, πο ροβϑὲ λόγῳ σομῃλμᾶ.: 
1,, ἃ. ΤΥεβ οοἷά, ἐλέγχειν δοκοῦσιν. 

Ῥ, 29. 1. 1. ταυτὼ ργο ταῦτα οαπὶ Ηδιϑά., ρτο- 
Ῥδητο Βατῖιπι., ἀ6αϊ. Ἐπ, πλλῖερθαι ταῦϑ' οὐ 49. Ῥτο 
ξυμφρήσ. ἴἰτε5. Οοἠά, ξυμφωνήσουσε ὁ ο1055. Τ'. 5. 
καὲαοῖε ἐὰν νυ]ρὸ δα άϊιτιπὶ ἄδ]ε ν᾽ ἀποιονϊταῖς 4. οοἶά,, 
εα. Β85. 2. εἴ γευῦβ. Εἰς. ἴη ὅ, οοἠά. εἰ 85. 2. πιοχ 
παρασχέσϑαε. 1,.. 6. Διονυσίῳ ρτο τνὐ]ρ. Ζηονυ- 
σείῳ ε ά. οεοἀά, εἰ εἰά,. νοιϊ. δηῖο δι. οαἵπιὶ ΗΓ, το- 
Ῥοδιιῖ. 1.. 7. Ττὲς οοὐά., ΑἸά, Β15... ἐν Πυϑοῖ. 
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ΗΔ, σοηϊοοεῖς ἐν Ζυϑίῳ., φῬτοροθηττον. ΟΥὨ, Βοαιῃ. 
1... 9. Ὁτπλμιον οοὐᾷ, ἐνθάδε, 5εἃ οχᾳαϊβιτιτι5 ἴτὰ ἐν-. 
ϑένδε ρῬοπὶτιν. Ἱ,. 15, Ῥτὸ ἐχβέλλειν Ῥιεγβου. δὰ 
Ἀοον. Ρ. 145. ταῦῖτ5 ἐζέλλεεν Ἰερὶ νῃ]ῦ, τϑοῖς στ]ρ, 
ταϑηίθτι5 ΗΠ, οὐ οατῃ,, αὶ δἰϊαν ΜΠ δῖναι ἀπ 1-- 
δα οὐσίας, 1,.. 15, μιοε αὐϊε πεπερείνϑ'ειε αἀάϊὰὶ 
εἰ ν᾿ 554. νῈ]}Ρ. σῷ ἴῃ σοὲ τποτιῖανὶ οαπὶ ΗΠ, ὁ οοἄά. 
εἰ δοδὴ ἰΡομο. 1.. 20. πο εοαά, παραλαβόντες. 
Ι,.. 2ι. χαὶ δπῖϊε συγχάνδε α 2. οοὐἶᾷ, δάάιϊάϊ εἴπ 
Ἠ6Π. 1,. χϑ. ἴὰ ἤσππ, σχεδὸν τοι. 

Ῥ. 40.1.1, Ἐπίατν Ηἴο ἰτὲ5 Οοἀά, ἄλλο τὸ 2) ὡς 
οὐ. Ἰιάθην οὔπαὰ Βα5. 2. διανοούμεθα, τεεὶς ντ]. 
ἐπθμ Βτι5 Π, ἐὲ ἢ. 10. 4. συ. πιδῖπῖε: οὐδ. ἔσται 
ἄρ᾽ (στὰ ΒοΑ].), ἂν ---ο ἔπηο ροϑὲ ἐρ᾽ οορτταηᾶο χε- 
Ρεϊεμάϊπι εὐδαίμων ἔσται. Τ. το. 1ρ. ἁπάντων. 
ϑιορ. τὰ ποῖ, ἑπώντως, 81 Βοος ἀϊεὶ ροδβϑὶῖ, γε] πόώ»- 
τῶς δου 1. Τά οὔτ Ηά. τεοορὶ. Εἰπάᾶ,. 6 ϑῖοβ. παάν- 
τως γε ἄϑλ. ἀεάϊ, ἨἩδιρά. παϊαϊ ἅπας πώντως 
μι. ἄ. τεοῖδ δάνεγδαηϊε Βιιιίπι, Τὰ γαΐο. εἐθλεώτ. 
μὲν τοίνυν, φιοά 6 8105. επιεμάαῖπτι, ἴω. 11. ἀδέ- 
κων (ἰ τπἀτασ ὰ τὰ Ε1ς,}) ἴαπτογα ἀδάτι Εϊηα, 1,. γχὅ, 
τε ροβὶ ϑεῶν ἴῃ ὅ. οοὐά. οπι. [1.. 22. γὲ αῃπῖα οἷδε 
ὅ. εοἀά. εἰ Βα5. 2. στ ΤῸ, εἰ Η, δαάάϊαι, 

Ρ, 41. 1. 2. ἀδέκως Ἰεροεπάπτ σοπϊεοῖς Ε1η4, ο» 
1. 15. 1, χκαταποντωϑῆ οοπϊεοῖξ ὕοτη. 86 χκα- 
ταπεττ. ἀείεμάππι ο, εἰ Η. 1,. 8. διορῇ. πιᾶ}» 
θυ, οἰ, εὐδαίμων. 8ε4 εὐδαεμονέστερος (τπϊι ἴὰ 
γαῖ.) 5:4. σοι ρυοθδηΐ,. ΨετΩι π18}1}}, 51. ἰθοθηάο, 
ἢ ἐὰν τεάἄετε 4τ|ὰ πὶ 581.“ Νότὴρε ἰη Β48. 2. δδὶ Οοπι-- 
Ρᾶν. ἴῃ Δ]. εἰ οοι. δρ. Ροδιεῖντιδ,, πη ὅ, 41115 οοά, 
εὐδαιμονέστατος, εἰ νιυΐρ. ροβὲ ἔστε εἰ πτιπ). ἴὰ-- 
ἴοντ. [,. τό. μορμολύττει Ἐϊπά., τὰς αθίαπς Αἰτίσαῦι 
{οὐηῖᾶπι τοϑίλτι. [,.. τά, Ττοβ οοἶά, ἐξελέγχεες, 
Τ,. 1Ά5. [πϊεγριχὶ σαπὶ Βαζῦπη. (ν1]ρ. ροϑῖ σῴέ. φοῃλ-- 
118) 6. οἷ δολ]οίονηι, ἰεϑεπάπιπι διλ δὲ, ἐὼν -- 
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Ἡλος ἐὰν οὐδ. ἐπ. τυρ. στιπὶ νου, 4τιλ6 δηΐοα ἄϊχος- 
γα (εἶπε). Τιμά, τπηα]πεγαὶ ἐπερουλεύοντα. Τ,. τῇ. 
Αά εἰ 5 θης. οὐδέτερος. Τ,. 320. 5. ῬΙδιϊηχ θθδὲ 
Ἠΐὰ, τέ τοῦτο, ὦ Πῶλε; πο τε, 115] γελᾷν οὐ 4 6- 
εἰι5. οσσαντεσοῖ. 1.21. Βοῆϊ. ςοἕ. ἄλλο οὖν εἶδος ἐλ. 
τοῦτο ἐστ. ΑἸ αὐ ἰἰλ ἰσαηβροητιῦ δαὶ ομλἰἰπηϊ 

τοῦτο. 1,. αὖ. Ῥοδὺ μ᾽) ἴηΐουτ. ποῖδιν ἢο, εἰ Ηά. 
Ροδαενπηϊ ΡΡῸ Ριμείο, πὶ ἃ]. 1,.2)4, Ειη4. σοπίδοϊξ: 
ὥτε τὼ τοιαῦτα λέγοις. 1,. 37. Ῥοοῦ φυλὴ ταμλοτς 
ε Μεει. (ει Εἰς.) οφἀάτάϊι ΕἸηά, ἡ ἐμή. ϊοοθ δῖαν 
Απιιο 85. 

Ῥ, 42. 1.2. ὅπερ νῦν δηὴ ---- λες δὰ τ. ὅ9. 1. 18 55. 
βροσίαηϊ, οὐ ΟἸἸΠῚ ῬΓΟΧΙΠΊ6 8566- ᾿ΠΡΕΩἄα διιηῦ, ΠδατιΘ 

ταηθῃ ὅνσεδρ οὐπὶ Ετηά, Ἰοβοη στη, π66 εἴτὰὶ Ἠδιβα. 
ὡνπερ. Ἠειι54, πιοχ σομιϊοῖῖ : παράδος καὲ πεερᾶσαε, 
ὅροῖα τείγαρ πὶ Βαϊπ). ἴ.. ὅ. Τὴ] ε5 σοαᾷ. τ ρει 
Τῶι ἐθεήσεις Ρ᾽Ὸ γι]. ἐθϑελήσαες ε ὅ. οοδα. 
ΒΔ5. 2. ἀει. [1,. τά. δέ ξαε᾿ ἂν ε ςὐά. Ῥατ. εἰ εἶ, 
δία 5ῖθρῃ., πὶ δέξαεο ἂν ἀεάϊτ, τεροβιιῖ, 1. 16. 
καὶ απὶὸ δεῖ εὐ δωίνοαρ ἀνσε ΒΕ ρὸν τὼ ΝΆ. διννὰῖ 
δοάπα αδἀάιταν 4τιὰηὶ Ομ ἰτττπτ. [.. 25, ΝΑ]ς τὰ οῇ, 
Ἠά. ἃπίε αἰσχεον ποὶδ ᾿πίθυσ.. Ηἰο οἵ πιὸχ ριὸ δαὲ 
πομη. Οοἀά. δέ, Τ,. χθ0. καὶ δπὶς κακὸν ε ὅ. οοὐᾷ, 
εἰ Βα5. 2. δά ἀϊάιϊι Ἠα(, 

Ῥ, 45, 1.4. πρὸςτοῦτο. Νου βλέπων («πα πιατιατα 
1 ττονάππν δἀάιταν, ν. ΕἸπ.) ᾿ 884 καλὸν εἰναε 
δι θη 1611, ἴ,. τά. Μα]6 αντιῖϊο. στὰ αἱ χαλοὺ ἀοϊουὶ 
χλδ]ἶ Εἰπᾷ. Εδοὶ δα θιδοίπηι : τὰ καλὰ τὸ κατὰ τ. 
γε χε το πεῖ. Αὐϊὲ ὠφέλιμα τοοῦΘ Ἡδξ ὁ κϑὲ οο4ἃ. 
ἐπ θ55.:..5»..ὄ δὐθι 3}. εἶ, 17: ὡσαύτως 5ς11, ἔχεις 
Μῖοχ οοἴ. Ρᾶν. ὁρίζει, γτὸ ὁρίζῃ, φιοά ΤρΟΘΡΙ. Ι,. 
19. χαὲ νῃ]ρ. λἠἀάιϊαην δηῖθ τὸ αἰσχρὸν ᾳπαΐποτν 
εοὐά, οἴ νε 5. Εἴς. διιοσϊογιίαιο ἄδ]ονι, τῷ ἔναντ. 501]. 
ὁρεζόμενος καλῶς ὁδρίζομαι. ὃνεῖν ρίας ἀοάὶϊς 
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Εϊηῆι, Τὶ. 27. δὴ ροβῦ φέρε εἴ ροβϑῖ νῦν ἴῃ ποθῃ. 
οοὐἶᾷ, ἐφοβὶ, 

Ρ, 44, Τ, 5. λυπηρότερον. ϑίερἢ. τιᾶτον 0}. δάϊι, 
λυπηρόν ἔστε, [τι εοἄ, Ῥᾶν.} φιδπα Ἰδοιϊίομοπι 566 1ι1-- 
τὰν ΕἸς, 564 λύπη ὑπερβάλλον σοινεαῖς οὰπὶ λυπη- 
ούτερον [πὶ Βο(]. εὐ Βᾶ5. 2.7. Τ,, 6. ΟἹ. ροβὲ σχε-: 
ψώμ. Ῥυποίμμη, 4ιοά Βο. εε Ηά, επιθη ἀαγτιηῖ. [. 
χὦ, τῷ δπῖς κακῷ Ἂ ΒΟοΑ], δά 4141. 1,.15. ἄπο οοαά, 
ἄλλ᾽ ὅτι --- Ἰ,.17. Ττεϑ οοἠά, πρόσϑεν χρ. ἢ αἰσχ. 
Ῥιὸ χρόνῳ Εἰπά,. οὐ ΗΔ. πιαϊποσπι λόγῳ, ἴονσι ἴᾶ-- 
Π16 1} ΡΌ558 {Πιὰ Ηά. ᾿ηοηθῦ, 51 ἔμιχτρ. οαριαῖαν ΡΤῸ 
πρόσϑεν, τὶ τη ῬΠδοά. ρΡ. 117. 4. 1,.ὄ 19. ἄπο οοα4. 
δέξαιο ἂν οὖν. 1,. )ὅ. Ῥοβκὶ παρέχων ἄδε85ε ἑαυτὸν 
ΒὈσρΙσαῖαι ΘΈΘΡἢ., δε [}ᾺΔ60116 14 ϑδαιθίωιϊ. ν, Ηειιδα, 

Ρ, 48,1, 5. ἔοεκεν Ἐ1η4, τηϊεγργοίαιαν ὠμοίωταε, 
τϑεῖιτ5 Πά. κυθίηῖ, εἶναι, οἰβὶ δἀνεγδαίοσ Βα, αὶ 
χα] οὐδενὲ ἔοικε. Τὶ, το. 15. αὶ μὴν μ. Αι μὴν, 
αποά ἷσ ππ]}8ηλ νῖπὶ Παρ οῖ, αποϊονῖῖαε ὅ. οοἄά. εἴ 
το. τϑοῖο οὐδ ΗΠ, δεδόναε ἴῃ 2. οοἀά, ἀδεϑῖ. 
1, τ, Ῥοδὶ ὥμην 411} ρίεηβ ᾿ῃτογριιπριηῖ. [0. 17. 
5100. σκόπει διη ---- Τ.. αϑ. 1». οὕτω καὶ τὸ τυπε. 
Ονάϊηθην τινὶ διοσίογιίαίε ὅ, εοὐ. Ϊ.. 26. 58. 
Γουλαπ Ατι. κάει, καάεσίαε εἰς. ἰαἰο ἴα Ἐς. οἱ Η. ἃ 
οοὐά. τεροβιθυπηῖϊ, [.. 28. οὕτω καὶ καάεσϑαε σάτα 
Βιυῖϊίην. τήνας Πά., (Οὐοηῖνα δηΐθα τλδ]6 ἴῃ ὦ. οοἠά,ς 
4) καὶ ἀλγ. εἰ Ρ. 40, 1. ὡς ἂν καὶ τὸ κᾶον κ, 

Ρ. 46. 1.2. σι1ε. τέμνει τε αἴ εἰ οοδά, 564 ας 81. 
εἴ ΕἸς. ουνοπάασσιιες Ἐν οὐ Η. 1. 7. τὲ δῖ ποιῇ δ4- 
ἄϊάϊι ὁ Βα8. α, Ἠά, 1,. 21. δες ᾿“),αϑὲ εἰς. τατον- 
χοραῖϊνο αοοορὶὶ ΗΠ, 1,. χ2. Ὑι]5. ὠφέληται. Ἐ, 
ἀν τι5 οοὐά, ἃ ΗΠ Πν σονγοοίαιη, απ| δὲ ΠΟ ᾿ΤΟΥΡ, ΠΟ- 
ἴδηι ΔΡροβυ. [1.. οὅ. Ροβὲ ὠφέλεεαν Ἰῃΐουν. ποϊαπι 
μάθεῖ ΗΕ, εἰ δαδιηι, ὠφελεῖται. ἴτο νεῦρα ἥνπερ᾽ 
ᾧφ. ἴπ ἀρροβιϊλομα διιῖϊ. 1... 20, Ηαξ, δογιρϑιῦ ρα. 
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οὖν, τοοῖο αὔὐνουδαηῖο Βαιί. Οοπεϊηοηῖ δηΐηὶ ᾿πθὸ 
Ἰοϑτυ τη ν ΘΟΠ ΟΠ 5] ΟΠ ΤῺ. 
Ῥ. 47. Ϊ..χώ Τιο5 οοἶά, ὁρᾶς. Τος νΐο. ἴπΠ0γ- 

Ῥυμβῖσιν τέ δ᾽ ἐν ΡΆΜΗ κατασκενῆ ; Ἑπταδπάανιν ΠΗ, 
411 τέ δέ; βουιρϑὶι, [,...0. Ὑγεβ οοὔά, εἰρηκα. Τι, 
12. Ττεβ οσοἀά, πάνυ γε. 1..12. Ττος σοὔά, εἰ δὴ) ---- 
«ιοά τεοορῖὶ Εϊηά. Αὐ δὲ [τὰ ἴῃ οΟπΕΪπτιᾶϊο ΒΟ Π.Ο 6 
ἐδὺ υϑιζαιμιβ, [0. χτὔ. (σά. ΒοΩ]. καὶ ἡ ψυχῆς σύμσε 
χε. δὰ, Του ΡΟ δ ἔ[μῖν Ραποίτμι ’060 515} [αἴόντς Ρ0-- 
81}. Οὐοή. Ρατ, ἡ νεαρ., Μεοτπι. ἢ οτιπι Ρ 1058. καίϑό, 
εἰ ἢ (ᾳ πι ἃ τ 6 ἢ τι 5)5 τὖ πη ρα η ταν ἃγοῖθ ἡ ἄν. δ. 5. ἀνίᾳ 
ὑπ, οἱ βλάβη εἰς. «δά ὑπερβάλλον ρόνεϊπθαῖς δὲ, 
Ῥαῖαι (6 ΕἸ6.) δογθὶ ρο586: οὐκοῦν 1), ἡ (4!) ἄν. 
ἔστε, καὶ εἴο., 5εἀ οΡ Ρ. 44, 2. 111 ταν δ ηιιπὶ 
ε88ε. --- Τ,. 20, ΘΊ6Ρ]ι. ΠΊΔΤΡ. »»γραί" ὑπερβάλλον, 
τούτων αἰσχεστόν ἔἐστε».““ Οοδά. ῬῪᾶγ, οἱ ΒΟΉ]. τοι- 
τῶν (αι ἘῸ.} ἄτιο 4111 οοἠά, τῶν. 8δεᾷά τοῦτο τοϑοῖδ 
τποίτιν ΗάᾺ. ΤΑροΣὶ Ῥοδε βλύβηὶϊ ἴῃ ὅ. οοὐά, τπ8]6 
«(ἄτα ἢ λύπῃ. ἴω, πἰἰτ. Βα5. 2. ὥς γε ὁ σ. λ. γτο- 
᾿»αιτιθιθ Εν οὐ Ἡ. 

Ῥι,, 48. 1..8, Ροβὲ ἐστενυΐοο εἰ 1. 18. ροϑβὲ ἀδικίας 
ἃν. Ἡαΐ. διραθην ἰμἴουυ. Ροβεΐ Ραμ οῦτ πὶ, ἀτ|11Π} ἄρᾳ« 
ΘΟΠΟ]δοηθηι ᾿ηάϊοεῖ, Τ. 10, εῖθα ὧν λέγεις, ἃ 
ΕἸς, ἢΟῺ Ἐχργθϑϑᾶ, 116 βαβροοία παροῖ ΗΠΕ., οτία ἃ 
8644. ΕἸ π΄. τ] : ὧν λέγω. Τὐποῖπϊς. ἱπεῖτιθὶ. ἴὼ 
λ4. ἐστε Ῥτὸ ντ]ρ. ἐστεν οὰπὶ οσοὐέ, οἱ Βι5. 2. Ε', οἱ 
ἘΠΕ γα. ὑ δῆνωςε. 561}, ὁ ἰατρενόμενος. ΜαΑ]6 
Ροβῖ ἀπαλλ. οἵϊπι Ραποίτιπῃ, 

Ρ, 40. 1. 1. ὑγεᾶ εχ Αἰι, ρτὸ ὑἱγεῆ ἴαπὶ γϑροβιε 
Ἠά. Τάἄεηι οὗτος α εο. Μδοσμ. τοοορὶ!. Διοῦύτως 
ἐδ; Βοοι ἦτ πη 68, 4186 ἀϊδριταῦα ΒΈ πῆ Το ὅ. Ατεϊὸς 
τὴν, χιαὶ να]ρὸ ἀπίθ οὐρχὴν ἄοσορι, ὁ 2. οοἰάᾷ, «ἀἀ141, 
Δ] 4Π|8}} εἰ. άμε ἡμνδ τοι τοὶ. να εἰς ΝῸἢ ἐπ χει ον δι 
Νόοημ. οοἄά. ὁ δηϊο ἀπαλλαττ. 1816 γοροϑιπμ. 

Ῥ, δο. 1. 4. Ὑυ]ρ. ὥςπερ ἂν δὲ --- Βτδριι. πιᾶτρ 
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Ὁ Ηϊο Ἰτοῦ {πᾶπὶ ἰπ Ἰοσο φτοχίηιθ ρταθοθᾶ, ἴθροὸ οἧς- 
σιερανεί, ΑἸϊοφαὶ νουθιιη ἄδθοββδα νἱάοτὶ ροβδοι,ς 1].- 
11 τεοορὶ ον Πα ἢ, Μαϊαῖ ΕἸηα, ὥςπερ ἂν εἰ π. 
1,. 5. Γᾶ. οἐχ ἀπὸ οοα. ἄσάϊς 2) οὐ --α Τ., ὁ, τεϑ 
οοαᾷ. τοεοῦτόν τε. Ἰ,.. αὖ. Ῥοοὶ δέκην διδόναε εἰ 
24. Ῥοβὶ σοῦ χακοῦ χαϊουγορδμαὶϊ βῖσηα ροβαῖ Ηάαΐ. 
εἴ ροβὺ κακοῦ οὐατα ϑίθρῃ. βαθεῖ. 2, 27. Οοά, 
Μέεενηι. μέγεστόν τε. --τ 

Ῥ. 81. 1. ὅ. Τγοβ οοὐά, μηδεμίαν. Τ,, 5. Τιἄοπα 
ιτε5 οοὐάᾷ, προσήκει διαφερόντως ἀϑλίῳ εἶν. καὶ τ. 
ἄ. ἀ. 1,. 14, ἀδικήσει εἰ 1. χο. ποιήσδε γϑροῃὶ Ἰατα 
τι5811 ΕἸπά. εὐ ἀεά τς ΠὰΙ,, Νάι Ἰεριοτηα δϑὲ δὰ ϑἰ1τ|- 
εἴτα ρατιῖ, ὅπως μὴ εαπὶ Ἐπὶ, [πες Τιύδίια τεοθρὶ, 
εἰοὶ οοἄά,. εἰδεκήσῃ ---- ποιήσῃ βευναμῖ, 1... 90. Ῥεν- 
Ῥεγᾶτι λέγωμεν εὐϊάϊι ΕἸπά, Νδπι οἐϊαπὶ πῶς λέγω- 
μὲν ᾿νοχιδηῖοσ Θοομτ. ν. Ἠάΐ, Ῥοϑρὺὶ “Ππῶλε Ἰηΐοττο 
ποῖαι ροβαϊῦ Ηά. εἰ εἰπερ εἴς. δὰ 5644. ἱγαχὶῖ, τοοὶβ 
αἀνουβαητθτιθ 5.6}, εἰ Βαϊη.. 1... 28. οὐδὲν πομῃς 
οοἄά. ομι. ἴ.. 27. Ῥοβθὲ τοὐύνανείον δοταπλα ροβιιε- 
ται Ε΄. εἰ 4. Ναιη βυθίηι χρήσεμον εἶναε εἰ 56- 
φαεητῖα ᾿ατετ ρσθξαιϊοπθ πὶ Βοττιπὶ σοητἰ ΗΘ. 

Ρ. 52. 1. 1. ἄπο οοἤά, τυγχάνοι, ρτόορδηῖὶε Ἠΐ. 
«ιοά οτδιῖο 51} βιιδρβηβᾶ. ἴ,. 4, τὲ ῥγὸ σνῃρ, δὲ ε 
ὥ, οοαά, εἰ Β85. 2. αὶ Ηά. ἤφάϊ. 1,. 11. γὰ}Ρ. 
πρῶτ. κατήγ. ὄντα --- Μαυϊανὶ οτάϊποιι ὅ. οοπά, δ1ι-- 
εἰονϊαῖο, Μοχ διὶ ἄλλων ατιὺ οἰκείων παῖς ἀε]οτὶ 
ἀπι581: Εἰο. ἸΏ, τό. Βα5, 2. ἐπὲ τοῦτο, 5εἃ εἰ νι]. 
Ῥτοῦιτη, 0, .18. σοε τοἀπμάδϊς, πϑααδ ἴάπεη ρῥτο- 
Ῥίετοα ἀθ]οηήπην οδῖ. 1,, 90. 1]... ροϑδὲ Ναὲ μοὶ 
τϊογριη ον. 0, 2. ΨῺΠΡ. ἐδικῆταε αὐτὸς -- 
Μηῖϊανὶ σο] σατο ποπλ 6 ἄπο οοάά, εἴ φαΐα ἴῃ αὖὐςπΞ 
τὸς νἱὶβ5 ᾿πιοϑὶ.ς ουρὰ τοῦτο μ. γ. εὖλ. ττοηῖσο ἤϊοὶ 
εαϊδιϊθιανιι ἢ, [πῆρ εχ ὑπ οΐου!δ ρουβοδ Ἰοαταν 50-- 
ογαϊεβ, ἴω. 26. 15, δεδῷ ε οοἄ, ΒοΑ]. οἵ αιιϊὰα ἐλθῇ 
βεαιῖι), οοστόχὶς Πα... Τὼ, 7. αυϊ,. δεωφυΐγῇ:ς 
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Ε ἀὐἰρτ5. οοἀά, Οριδιπιαπι τοδυϊσιε ἨΠ᾿ Οομιτα 
εοὐά, Εἰπά. δῳὠη ἴῃ δῷ πιιίανιῖ, Τάφι ταδὶ ὁ ἐχϑρὸς 
6] σι, αὖ Β] 556 118. 

Ῥ. δ5ὅ.1. ὅ. αὖ ε ἄσποϊι5 οοαά, οἵ Βδ5. 2. οἰππν 
Ἠάῇ, αἀάπιπι εἰ ἀποθϑανεῖταε ρτὸ νὰρ. --- ἤτσαες 
ε ά. οοαά. σππ Ε΄. εὖ Η. ἀδιαπη, 1... 0. ὡς τοᾷξαη-- 
ἄλτα ραῖαι ΕἸς. 5ο δοῖ, 51 414 δ ἢν πὰ πὰ, ν, Ηἀὐΐῇ, 

Τ,, τά, Ῥγχο οἷον 5ῖῃ6 εαπθὰ οτη. ὀεξενὸν σοπϊοοϊξ 
Ἰερ. [.. 17. Ῥοβιὶ σπουδ, τε τὰ ὅ. εοὐά, αὐἀάϊεαν νῦν 
ς ρυδεοεά, πλᾶΐα ρεϊττπιπ). [. τὃ. Ταπρ πῃ άὰ ἡμῶν 
-- τῶν ἀνθρώπων. ἴῃ ὅ, εὐἀά, ὁ βίος ἡμῶν --- 

Ι,.. 10. διερῖίν, πῖᾶγρ Μία] πὶ “πράττοιμεν, τ 
᾿φοϊιαογθῶξ ΟΠ πγδοοοάά. Ἄρει, οἷδ ἔοικεν "ἢ Π " 
Τ,. 2ι. Ροβὶ στὸ αὐτὸ Ἠά. κα ἀϊτιιπι πλάι ὄν. 1. χϑ, 
(ἰἀβδι. ργοῦαπίο ἡ αἷοεΐκ, δουῖθὲ πηά]αϊ! : τοῦ τοῦ Ζ1πὉ0. 
ἰεοῖθ πιοῦτ}! Πα, αὐολοιΐαην ὦ ποπθ ῬΤΟΡΥ. ΠΟΙ 
6558 προροβασί πα. {π|515 νϑυθο πὶ οδῦ ; πᾶ 1)6- 
5 1πι0 ΡΥ τ Ρὲ5 ΠῚ π|ι8, ν. σαι 

Ῥ, δά, 1,1. ὅτε ---- δυναμένου δι ΉΠαρα ῥτὸ δύνῃ, 
νυν, ΗΕ, Ῥεπάεμι (ἀδηίεῖνι ἀρ αἰσθάνομαι. το 
οοἕά, ὅπερ ἂν φῇ εἰ τλοχ ῥΡγῸ ὅπως 1. ἃ. ἀητι5 σο. 
ὅπερ. 1,. 4, ὃ αὐἰο ᾿ἄϑην. ε 4. οοὐᾷ. ᾿πδοταῖς ΗΓ, 
1,.. ὅ. ΝΡ. βουλήμασε. 5ἴΟΡἢ. Αγ. 9.4]. [85, 3.} 
βουλεύμασε, αοά πᾶ ]0.“5. ἔα στπὶ Ἐν εἰ Ηά, 6 3, 
εοἶά, ἀεά!. ἘοΙηῖι5. τὼ τοῖο Ἰοοο ᾿π46 8 1]. δά. αἰίδτι 
γἰάοῖαν ΠΑΡ 555. σοί, βονιρίτθναιν,. ἴ. 11. παῦσει 
ὁ 3. οοἀά. οὑπὶ Πα. ρτὸ νὰ]ρ. παύσῃ. παύσεεε 69 
ἄἰϊτ Τὸ, Νομπθιηο ταυτὼ λέγων ἐπε πυδίυ 1 τάς 
Ἠΐδ ε Βα5. 2. ἀβάήϊι: ὅτε ἐγώ σοετ. λ. φιοά ἴῃ 1287" 
ϑίορἢ. ουαῖ. 1, 17. ἐδὲ αὶ ἄποθι οοἂᾷ, οππὶ Πα, 
ἀεάι, Τὶ, οὗ. 5. κακῶν οχ οπεῦῖθτ5 οσοὐά, εἰ 44, ργοὸ 
δίαρι, κακὸν τοβιεαὶὶ Πα, Τι. 28, δες βοὴ γθοίς 
58 ΠᾺΡ οπξ, δία δαὶ ἀφο χνρῆ ἀνώρμοστόν τὲ εἰ-- 
νας δυὺὶ εἶναι εἐἰναρμοστεῖν τε, αιοά ἄρά Πάΐς, οἱ 
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ΤΈΡΟΩΙ οἰΐδηι οι, ἴἰ551.. Οοἀά, πο ἀεοδυπιηΐ. 
Ἐσππαῖάθην ᾿Ύῖτι5. ΠΙΆ] 1η}ς 

Ρ. 55. 1. αν. ὅτ ρ}ν. μπᾶ. γραΐ" [ἴῃ Βα5. 2. πολ- 
λοὺς ἀνϑρ. Ὦω. ἅ. ΨῸΠ0. μοὲ ἃρ6ϑ8ῖ. ϑἴθβρῃ. χηάᾶτρ. 
»7ραΐ: [ἴὰ Βα5..}] δοκεῖς μοενεαν. ,γχιιος οὐπὶ ΗΓ, 
τεοορὶ, Μὸκ δημηγορεῖν εϑῖγ) ΠυρᾺ5 (ἰἴςσοεγα. ἰ,. 10. 
διδάξοε εχ ἀὰὸ εοή. Πρ, ἀεήε Παῖ, 1... 1.1. αὖὐ- 
τὸν Ῥοβὶ αἐσχ. τοἀιμάήδὶ,, ποτ σοηϑιθῖο, ΤΠ. 12. 
Ροϑιυ δεδώξεεν νι] ΘΟ] ἢ οὐσθ πη Ἰἰδεϊ οἰ ΟΠ 6ὴηλ 5115-- 
τ} Πὰς. 1. τὰ, Ψι]ο. ροβὲ εἰπεῖν ραποίιηι. ἴω 
15. [πῆη. καταγελᾷν ρμοβιίιβ, {πὶ 40 ἐφρῇ ρεμᾶραϊ, 
ᾳιοά ἴοσο γαῖ ἐπεῖυν Ηπἔ, ΟοΥηδν, δὲ Βο. οἰϊαπὰ 
Βπίτ. οἷ 56.115 ΠῚ, αἴψπιθ ΘΘἢ], πιά] ε κατεγέλα, 
ἃ Επ-. Ἔχριθβϑαηι, ἢ πα, καταγελῶν. ἱ.. 38. Ῥτο ἐστὲν 
ἰτ65. οοὐά. εἰσὲν, ατιοι ρτδεΐενε ΕἾ, Γι, )θ6. ϑίθρῃ.- 
Μᾶαγρ. γραΐ (αεϑοῖπηιβ 11) καὶ ἐάν τες, οἰμαε, αἶς 
σχυνητῶε. 1.. 27. τορὶν, Ἰερὶ λπδδῖ : ὡδὲ καὶ σὺ νεῖ 
ὧδε κ. σ. νεῖ οὕτω δὴ καὲ συ ---- ΝῸ]]α σοτγθοιομθ 
ορῖι8. γέευρὰ τοῦτο τὸ σοφὸν ἴῃ Ἀρροβιιίομα δα ὃ, 
ΧΡ σατο 15. σα τι58, δοοϊριοπία, 

Ρ, 56. 1. 1. Οοπεϊιημϊῖαι5. σατιθα τοὶ κατοὶ νόμον 
Β0ΥῚ 1 ναϊὶ ΕἸ, Τὰ. σ. δίθρἢ. πιᾶχσρ. γραΐ (παβοῖο 1)" 
τὸ τοῦ νόμου λέγων. 1.. 4. τὸ κατὰ φύσεν Ιερεη-- 
ἄττα σοῖς Εἰηα,, οἰϊὰπ ἤο. 4π|ὶ ἑαηθη τογοσανῖῖ 
βοητθατ απ, Ποιβε, πιά] Πώλου τὸ κατὸὼ φύσεν, 
οὐ κατὸὲ νόμον», αἴσχ. Δ. Τὶ, ὃ. κατοὸ φύσεν ᾳιοά 
γα]... ρόβὲ ἐδέωκ. ἀεοδί, α ὅ. σοαά, εἰ Οονπανῖ Πἰδγτὸ 
οαπὶ ἰ{4{, αὐἰάταϊ, «φπδιπαιδηι Ρστὸ 5]055. μαθεὶ ἤο, 
1τὰ ἴῃ απτεοο. ἢ18}} ττιϊαηππι. [.. 6, οἷον δῃΐο 
τὸ ἀδικεῖσϑαε, ἃ Ετς. ἐχρυϑόβιτῃ, οοε . ̓ηνὶι15. (5ιιι- 
ἄδωῖο δα. ΒΙρ.) «ἀδήιήιι ΗΕ, δα απ 1 γὶ πα] πόσαι ΕἾ. 
εἰ ἢο. Ἶπνα Δα] 5811 ΘΊθρ.,), ἴῃ ΟἸα11π|5 ΠΤ. 2 ΕῸΤ. 
ἴτὰ ΡῚ. ροβϑὶ καὶ κακεον δουιρϑιῇ: οἷον, φύσει αἰσχεόν 
ἐστι καὶ κάκεον τὸ ἀδεκεῖσθαι, οἱ ροϑὶ καὲ κάκιον 
Ῥτίουβ Ἰοοο τολεέο στιγμὴ ροπαῖτιν. Κ. 1, 16. τὲ ρθϑδὶ 
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ἔχῳ. ατπὶὶ ἄθ]ειῖ οππὶ 2. σοαᾷ, αὐτὶ ροοῖ ἀνϑρώπ. ρομπὶ 
γοΐϊοῖϊι ΕἸ. 1,ν 17. πλέον ἐ ἔχωσι. δὴ οϑιιδα ξὲ εχ-- 
εἰ 1556. σοηὶτοῖς ΕἸ. 1, 24. [πη οοὐ, Μεοϑεην, ππὰ]6 οἷ- 
μαι ρμοϑῖ φύσιες ΡΟΜ ταν. ν. ΗΠ. δίερβ, ΠλΑΤ 8. »γραξυ, 
ἀποιφαένοι ἂν αὐτὸ, ὅτι --- ἴὰ Βα5. α:ειρεσφι" ἀε᾽ 
αὐτῷ ὅτε. Οὐοἥ, Ἀερ. ἀποφαΐνεε αὐτὸ, ὅτε ---πια ἄς 
ΡΥ ΑΙ Πτον αὐτὸ ᾿ηδογθηήπηι. 

Ῥ, 87. 1. 4. Ανιϊσι αν τοὺς ἴῃ 2. οσοἥά, οἱ ϑδιιὴῖ 
πῃ οἷ Ἷς ἐπ ] τι51. ΘΊΘΡΠ. πλᾶτρ. ἴον. ἢ ἄλλα μυρία, 
ἃ ἄν τες. ἱφαοά φοϊαϊαναπι Ἐο. εἰ Π4.} Αἱ Τὶς. τᾶ 
γΟΤΕΪ, 4π|881 16. ἢ ἄλλοε μυρίοι οὕς ἂν τ. Ἑονίαθ56 
Εἰΐϊαπι ροβῖ 7 βοαο ΒΑΓ ΤΟΥ ἐ Δ ἘΥΘΒΕΡ παπεε: ΔΠΠΟΔα 
1η8 015 σοηγθοηΐϊδδει καὶ ἀπὸ ἄλλα.“ [,. ὃ. τεϑεμ. 
πλάττ. ρῬιὸ τεϑέμενοι πλάττομεν. ΓΤ. τὸ. Ποιιρή. 
Ροβὶ λέοντας 614] νο]υῖι δέοντες, «αΐα ἴπὶ 110. νεῦρ, 
νἱποϊθη δε 5,), 686 ἰηϊερτοιδιῖο δεῖ. λαμβ. ναϊοὲ 
ἃ τ πὶ 5 ΠΣ ἱ πὶ τὶ 5. ν. δατιη. ἢ),. 15. Ἅι]ο, ὑμέτερα. 
ἘΞ ὅ. οοὐᾷ, οοττεχὶι Πα . Τι. 18. δῖοερῃ. ὑμέσξερος 
ἀεάϊ,, Δαῖϊα εἰπὲ ἴῃ οὐ. τπἰὖὸ εἰ οοἀά, ἡμέτ. ψφαυοά 
Ἐο. εἰ Ἠάἢ, γδϑιιτπσονηῖ, ὁ δοῖζλος εϑὶ 1ΠῸΦ ἃ ἀ 56τ- 
ψἰ]επὶ σοηἀ ἰϊοη οι ἄσρτεδ8185. ἐν φανείη 
εἰ ἐκλάμψειε Ἰερὶ πιαϊαῖὶ Τὶ. Τὶ. 20. ἄἀε θιηάανι 
ἴοςο νυ. Ῥγαρτη. ἴῃ εἰ. ἤδγιι. Τ, ΠῚ, Ῥ. 1. ρ. γὸ 5. 

ἴ,, 22. Προ οι: ΔΡ. ὅόῇο!, Ἰδριῦ: οὗτος δὲ δὴ φύ- 
σε ἄγεε ---- 1.. 232. ϑΊΘΡΒ, ΤῸΝ ἢ γραί .- βίκεον. δε 
νιον σοηβα]ῖο οταϊομοπι θιηεαΤῚ Πλιία556 ΟΔΠ|110165. 
το δὲ ὙΠ κεν ἀπρεάτας κοἱ, 7 ηρυόνουν βοῦς ηλό-- 
σατο. ὅ.ππὶ εἰ δες Ριπάδνι γοῦθα 1110 ἴοοο. ,. πἰ|. 
οι ά. ἱτε5: δἶναε τοῦ βελτ. πάντα καὲ κρείττ. 

Ῥ. 58.1. ᾽΄ο Μα]εὲ ριὸ εὐδόκ. ἴτεβ «οὐ. εὐδαΐ- 
μονα. 1,ω.΄2. ψογθόγιαι οτῆο; οἷς χρώμενον ἐν τ. 
ξυμβ. δεῖ ὁμιλεῖν οἱ χρώμ. ὁμιλεῖν ἦν ὁμελοῦντα 
χρῆσϑαε ν. ΕἸ, [0. 20. Βιερὶι. ὨλὰγΒ. ὙΝΟῖ 5[δ8 
ψεγστι5 ἴα Ἰθροιίο εἰ ἰὼ τοΡ Ϊο υἱἀεύαν ἐξειθενάωσα 
τυγχάνεε, αἱ ἵνα 6ἷ: Ρῖὸ 01. Αἱ δποῖοχ γούθιιβ 
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ΤηθιΠ ΟΥἹον ἰδ ΄ανὶς βιιάθατια δοσοιηπιοάαν!ς ϑτδιϊουϊ 
ππᾶδ οὐαὶ βέλτο ρτὸ κράτεστος ἀεάϊι. τυγχάνεε 
διιΐθηι ΡὑΓῸ --- Μῇ οπὶ Ηα , ἀδἀϊ,. Ὧδε Ιοοοὸ Αμἰϊορας 
ν. Ἐταριη, Ἐπὶ, 1. 1. Τὴρϑ5. Απιῖορ. πη. 54... 24. γ1}». 
τούτῳ αοαϊτα τιϑιπὶ ν. λοιδορεῖν. Ἐ, ὅ. οοἀ. δὲ 
Β45. 2. σοννοχῖ ΠΕ, Τι, 27. παεδεᾶς (αἴ 51δ᾽1 σοηϑῖεϊ 
(Δ1116165) ΒΟΥΙΒῚ νόϊὰῖ Ἡδησ4, ϑδεά νευθῖ5. Ρ. 89. 1]. 
15. 5. τοίιϊαῦ ἤδηο σου ϊοοιανδηι Βυζέι, 

Ῥ, 89. 1. ἃ. 15. πλᾶ]ς φελοσοφεῖ. ἘΣ; οοἄ. Βερ. 
οι). ΗΠ, 1,. 4. Ργοὸ ὥςπ., Ἰορὶ ὅπερ ἰτι55811 ΕἸ, 1,, 8. 
ΕἸ. 6 α. οοἄά. ἀεάτι ὃ ἔτε πρ. Πα Ε, ᾧ τοιῖποι 5.4 παί- 
ζεεν Ἰερὶ πιαναϊῦ, ἴ,, 17. εὐνὰς ἴὼ δά, νεῖῖ. ἀδεβῖ, 
εἴ ροβὺ οἰνελευϑ. Βα8. 3. δἄά! τένὰ εἰναε. 1.. χδ. 
Ἡοηῖεν. 11. 1Χ. άάι, ἴ.. 27. τὸν ποϑοῖο ον ΕἸηά, 
ἴῃ τοῦ (56. ἔνεκαι υατΐανιῖ. 

Ῥ. Όο. 1.1. καὶ απὸ ἑκανὸν ἅἄο]ονῖι Ἐππᾶ, οἱ ἕχε-- 
γὸν ργτο Νουα. μαθαλ. Ῥγο ἑκανὸν ἩΔΕ, σομϊοῖς 
1εΡ. νεχνεκόν. Ἡδαυβά, πλᾶυτῖ: ἐσ. μηδὲν μηδέπ. 
φϑ. Τι. ἃ, καὶ αὶ φιελ. ποὺ γεοοῖο ἴὰ ἤδο. οἵμς 
1,, 8. στπιηταπι ρτὸ δεαπρέπεες 511: δεαστρέφεες ἀὰ δεα- 
τρέπεες Ἰερεπάπη, ἀπθιιαῖ ΗΟ, ΟΕ, ἔσαριι. Δητῖορ, 
ῃ.- ὅδ. Ὡς 56ᾳᾳ4. δἰἴατη νουθὶ5. εἴ. αίοκεη. Ὠϊαῖγ, 
ἴᾳ {τ Ελι]ρ.. ἢ. δά, 5. ἩΡῚ δα ἴὼ βϑῃδυϊοβ ἀρ οϑϑῖῖ, οἱ 
Ἰαπάαηταν ΟἸ γι ριΘοΥἹ γε θα, 6 «55. ρμοῖεὶ 8] 1|6ν 
οαπὶ ἸὸρΊθ86 γνευρα Ρ]αϊοηΐδ. δα ἡ. οι, Ρ, ἀ58 18. 
το προΐϑϑεῖο Οονῃ. οοηϊεοῖς προςϑείης., ἴι, 10. 
Ττο5 οοὐά. εἰκὸς ἂν καὶ πε. Δ. Ἰιάοιη ὑπὲρ ἄλ- 
λον. Τ,. τῇ. Β85. 2. νυνὲ γὰρ --ο Ἄεῖθα τῶν τοιού- 
των, νυ]ρὸ ΟἿ ͵588., δία ἴϑπὶ δ' ονη, ς ὅ. σοάή. 
εἰ Β45. 2. λίθοις ἨΐΪ. Τὶ, 18, Τγεβ οεοἠά, ἐσθ᾽ ὅτε, 
ᾳφιοά τϑοορὶῦ ἘΠΣ.., νῃ]ρ. τποῖὰν Ηαΐ, 1). 27. 5. [η- 
πη. περεσυλᾶσϑαε --- ζῆν Ἰοεο Ῥατιϊοεῖρρ. Ῥοπππ- 
τὰν 4851 80 ἐϑηκὲ ρευπἄθδαῖ. Μοχ ἄσςοιι5. σύπτοντα 
Ἔν δεδόναε πῃ. 

ΡῬε0.. 1.10. θμὸ οοὐᾷ, ἄσμεγνον εὑρεῖν, Τι. χά, 5. 



Ὅπο ςοἶδ. οὐδὲν μος δεῖ ἔτε. Τ,, 18, ἙἹς-ς, Ἰορίςθα 
νἱθοιαν: ὕτε, ἃ ἄν μιθε ---α Ῥγορδηιε Ἠάῇ, [. 41: 
ἱκανῶς. Ττο5 οοὐά, ἀληθῶς. [Ιάδχ τὸχ σρία ἔχειν 
δεῖ ἄρα. ὈΟοάἀά, νεῖξ. δεῖν, Ῥγοθδηῖς ΕἘτ. 1,. 25. 
εὔνοιαν. ϑιίορ. τηᾶγρ. γραί" εὐδοκίαν. ΟπδῦαοΣ 
εοἄά. δόξαν, νι Βᾶ5. 2. φυοά 6 56})0]. ογέπιπι ἱπά ᾽σαι 
Ἐο. οἱ Πα [- 1,.. αι. ἐμὲ ρβοβὺ εἰσὲ ρομιηῖ ἄϊτο σοὐά, 

Ρ. 65. 1. ι2. Ττεθ οοἠὐάᾷ. πιαῖε ἐπηκουσα. ὑπα- 
χκφιξιν οοἱ αὐιϑδευϊζατνο, ἐπακούειν αὐ ἀϊδῃ το πὶ 
586 Ρύδεβεοσγο Ἠάΐ, Εἰηά, ἀεάϊι μέχρε ἕποε, 5εἀ 
80. Νοβῖ. βδ8ερε μέχρες διὶε τοῦ. εἰ ἄχρες ρμουὶ ἐἦο- 
οἶς ΠΕ, 1.. 17. Τιδ5 οοὐά, λήσητε. ἴ,. τὃ, Ὑ]». 
ταῦτα. ἘΞ Τὶς. εἰηομά. Ἠάῖ, 1,. αὖ. ὙῈ]Ρ, ᾿οΥς 
Ῥαμποίαπι: οὗτωσί" δηλ. ΜΜαϊαυῖς ἴᾶτὰ ΗΔ, Τ,. 25. 

᾿ἴγυο οοἀά. ἔσταε ἑκανῶς ἤδη. Τῷ. νι. δίερ!. πιᾶτρ. 
οἷ ρυ. ε. [εἰΐαπι οοὐά.} παρουσίᾳ, 5Ξ6εἀ τδϑοίῖπο 
165. περιουσίᾳ [Βα5. 2.}, φιιοά ορροιῖτιν ργδεοοράθῃς- 
ιἰ ἐνδεΐςφ.": 

Ρ, 62. 1. 5. ϑ16ρ]ι. πλᾶὺρ. γραΐ" [Β45. 2. ποῖόν 
τίνα ποτὲ χρὴ -- φυοὰ ΗΕ, ᾿πυϊε15 οοἄά,, τεοςριῖς 
1,,. ὃ, τοῦτο οὐτν ἐξαμαρτάνω ἱππροπάππηι ἄοοοες ΗΔ, 
Τ.. 13. δἴ6ρ]ν. πιᾶτρ. ;.͵7Κροαί" κτησαΐμην ,“" νὶ χαδίποΣ 
οοἶά. ἐχμιθδηῖ, φιοί, ἴδηαιιᾶπὶ ἑῃ εΥ ρυ οἰ πχθηΐαπι 
γ. ἐργασαίμην τορυάϊδης Τὸ, ΒΕ, Ηαΐ, 1,. χ4, βλᾶκα 
βογῖρϑοι ΗΔ, [ἴ,.. 17. 18. Ὑ πὶρ. ρορὶ Πενδὶ σοταπιᾶ, 
εἴ τὸ κι᾿ φ. οἵπὶ 5664. ἱπηρίαιν. ΗΔ, ἀεἼοῖο ροϑὲὺ Πε»δ, 
σοπιπη)ᾶῖϊα, ροϑὲ φῦσεν ροβιιιῖ, πιαΐαϊῦ ἰδ πχοη Εἷς ΡΪ]6- 
16 ἱπίογριηρὶ, εἴ ροβκὶ φαυλοτέρου σοπιπιαῖε. (οεῖς 
τὸ κατὼ φύσιν «ἃ δίκαεον ρμοτιϊηεῖ, Το. 19. πλέον 
Ρτὸ συ]ρ. πλεῖον βοτῖρϑὶ. ἴ,. 27). καὶ τῷδε 5. τοῖς- 
δὲ σοπϊῖεῖς ΕἸ. 

Ρι θά. 1. 2. 19. ταυτὸ --οε ἄποιβ οὐ. ἐπιοπ ἃ. 
ΗὰΓ. 1,. 10. ἐπὲ τῷ ἕνὲ ἴῃ νβιπὶ νῃΐι5, νἱ νητ5 1Π}ς 
Ἰερῖθιι5 ομβοηιιδῖιν. ἴω. 15, Ῥοβὲ οὐκοῦν εχοϊάιδδεα 
καὶ, ὁ} Εἰς. γεχβ. ΡῬιϊαὶ ΕἾπα, [Ιἄδπι πλϑια]: οἱ 

Ῥιατ. Ον. Το. 11]. Υ 
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γὰρ βελτίους κρείττους πολι. Τ,.. τὸ. οὁλώσεε εοτὶ- 
Ῥϑι ΕἸ. 1, 2Δό. ὦ καλλ. τλλᾶι]ῖ Ἠάε, . 24, Οοάα. 
ἄπο βεβαιώσομιαε σοτῖτα Τμο. Μ. ργδεοερῖα ν. ἵνα, 
ΝΟΣ, Ῥάδβιτιθ μοο δοοϊρίοηάτιπι τπομοὶ Ηάβ, 1. υἱι, 
δίκαιον 56}1, νόμῳ μόνον, 

ΡῬ.65. 1.8. ἘΔ44. νεῖὲ. ἐμάρτοε. ἀμάρτῃ υῦ δέ6Ρ}., 
οἴϊαπλ οὐ, Βοά]. εἰ Β6ρ. 1.. 1ὅ. 5. τῷ οὔπὶ ἐσχύρ. 
᾿πηροηἄμῃτα : 60 40 σογροτα θντηο ναϊεηΐ. φῶσεν 
αἰαῖ, 501}. εἃ 6886 Ἰεριτπηα.. ΗἀΕ, τη]: ϑῶσεν 
ἄττα, ταῦτα ε. ν. ῬοΒαπεὰ 508}. Ὁ] οοπίφοῖῖ: καὶ, 
ἃ ἂν ὅτοι φῶσεν, 6. Ζ' ΡτΟΡ απο Βατίμ. Ἠραβά. ἐσχυρ.» 
τούτους εἶναε τοὺς κρείττους, καὶ ἃ ἂν ὅτου φῶσεν 
“, τ. λ. (ς Εἰς.) Τι. 17. Οοα4. ποππ. τοεδτό τε. 1,.37. 
(οάά. ποπῃ.. εἰ 644. νειῖ. ἐξαρχῆς. Ῥτο νι]ο. βελ- 
τίστους, αιοά οοὐά. εἰ 644. {ποηΐιχ., οαπὶ ΕἾ, εἴ 
Ἠάῆ, ἀδαϊ, φ«ὰοὰ ὥογη. διιαβιῦ, βελτίους... ῬἈοΌϊ. 
εἰϊατα τένας ποτὲ ἢ. βῖπε οδῖιιβᾶ ἰάομθα ΒΟ. 11 ἰπ5511. 
1,. 27.. ἢ , τοῖς εἀϊάϊ πρὸς ἐμέ... Μοχ. εἰΐδην το 5 
᾿φοὔά, βελτίστους. 

Ῥ. 066. 1. 9.. δήματε οἄ. ΑἸά.. εἴ οοἄᾷ. ΠΌΛΙ. ἴ- 
ἢ. Νοπ: δο. Ἰοοο Ἰδρὶ γερὰ δὲ οἱ εἷς τ΄. μι. Κρ. 
Θθρβο ΒΌΠΌΠ).. Ὡἰδὶ “Ῥοοῦ λόγον οοἴοθ ρομαίπν, 
Ῥοβι ἄρχομ, σΟΠληἃ (1Π1ΊΟ: Θ0108) νὰ Πᾶεα τὸ- 
το --- ηρ. ΡΕΡ ΡΑτθπι μϑίῃ ἱπίεγροβιΐα 5ἷηϊ.. Βὸ- 
δϊῖτι! 1118 ΠῈ. Δ ΕΖ τα, Ἰπ τ ριι οἰ μ6 1... 1). 22.. 564- 
Ττο5 οοαά. ἐκείνῳ. Αὐ νέμυιδεν ἢ... ποῖ ὑτιθπε- 
Ὁ 8» δε, Ρτο ἀνθίτνῖο ἀἸβυντι θα σα, οἵ τῷ 
ἄρχ- ἐν δὲ γὺ ἄρχειν. Τ,..25.. Ττεδ σοαᾷ.. μέλλοι 
θὰ οὴ: Ῥυδοίδσε πὶ οἴπὶ ΕἾ... ἴ,.. )48.. σὺ τλὰ]6 ἴῃ οοἥ. 
Ἀὲερ. οπλιυι μιν... Ἔχσοβ σοἕά. τέ δὲ σετία σ. λ. φιοά 
ΘΟ ΘΟ ΙΘΏ5ΠῚ ΒΆΡΟΓΘ υἱ δῖα}. 

Ῥν ὺς 1. Ὁ. Τ τοδί 6. ἰατρείξρ.. Τ146πὶ 1, 5. ῥζτὸ 
ἔγωγε ἢαθεπν, ναί. Τ. 4, δδῖ ἐ 2.. οὐ, (οι. ορίτ.) 
οἷ Ῥῦος ἀδάϊ Ἐ1α 1... Αι πιο ]λπι5: 1161]. λέχειεφι, Τι,.. 7. 
ΒῈ5.. . παίων δὲ ἑμα τέων, ἵπυρτόθαδητο Ηα ἢν. 1. ὃ. 



ΙΝ ΘΟΒΘΙΑΜ, 539 
“δῆλον ὅτε εἄ. Ἐϊπα, Ι,. 9. φρονιμώτατον ε Β45. 9 
«ἀεάι ἩαΕ, οΡ 564. ϑιρενῦ]. Εἰ βὰπε δῃΐθὰ δὲ ροβὲ ἴῃ 
Ἦ15. 586ρ6 γαγϊαῖτισ. θοῖθ ἴαπχθ Ἄο,. πηοηϊὶῦ, ΠΟ 
ΟΡ᾿5. 6556. τῃπϊαϊϊοπα. [0. 10. ἀτέχνως (δ᾽ 6. αν) 
Ἰερὶ τεῖ 568}. Τ,.22. τὲ Ροϑῖ κρεέττ, ἴῃ Βοηἢ. οοὐά. 
ἀεοβὶ. περὶ τίνων (ρνο περὲ τί) ᾳιῖα δά ἐρεῖς 5. λέ- 
γὼν γτοϑριοῖ ταν. 

Ῥ. 68.1.2. ἀποχοίμνωσε (ρτο νι]5. ἀποκάμωσιν 
οι) 2. οοὐά, εἱ Ἠάἢ. αυ]ὰ τοϑροπάεϊ ῬΙΆ6ο. σε) 
Τη αἰϊαπιοὶ οοἀά. τῆς Δῖϊο ψυχῆς οτηῖτ,. 1,. 4. Ροβκι 
σδ ἰῃΐενΡ. ποΐδιῃ ροβὶ Ηἀ, 1. 5. σοὲ πλδιμι]ς Βιηά. 
νὶ δή μέμφρομαε ποι δὰ κατηγορῶ τείονταϊιτ, ἴ,. 7. 
τοτὲ (ρτο γι]... ποτε) ΟὉ σοῃβϑηβιπη 4. ςοἄά. εὐ Βα5. 

.2. ἀοαϊ, 1. χ5, διερ. τρᾶτρ. ,Αἥ1.. [ἀπὸ οοα 4. οἱ 
εἀά. νειΐ, ἱργδοῖεν Βαβ.. 2.] φρονεμωτέρους" 8ε6ιϊ 
6 Π) ἀδρογοῦ οἱ ἐνδρειοτέρους." 1. τά. Τ 4. νεῖϊ, 
εἰ ςοά. Ἀερ. τότους ̓ απο γε] ἜΧΦΌ 5115 νἱ ἀενὶ Ροῖ- 

εβ:. Τὸ. 17. γα]ρ. ἐξ ὐνὲ τί δὲ αὐτῶν, ὦ ἑταῖρε, ἢ 
τί ἄρχοντας, ἢ ἀρχομένους: Καοαλ. πῶς Κι 516]: 
π᾿ ΠΊΔΤΡ. ,γϑῖς δ ΕἸο. αὐτῶν ᾿ 9 11 ΟΠ 564. Ἰοιι5 
Ἰδηῖθ ΟἿΠῚ 1115, τέ δὲ αὐτῶν τἰάρμεν ἥμιν ἐεὰ 
ῬΙ'εοοοά, πλέον ἔχδεν προσηκϑε [ρτοθαπῖθ 50}].}“" 
ϑε6 ρζ᾽ ϑθίετθα εἦά. δυῖε δῖθρῃ-: ΟΠη65 εἰ οο(. Ατι. 
εἰ Ἀερ. τέ ἢ τί (ᾳφπο εὖ ἄπει τέ ἢ ἢ τέ ἴῃ Μδοσπι. 
εἰ Βοά].) Τυμ νεῦρα μδθο ἴῃ 56. 9]. εἰ οοἥᾷ. Βοάϊ. 
ΟΔΠ16}1 ἐρ αηττιι. τως ΕἸ. ἀεάϊι: τί δέ, αὐτῶν, 
ὦ ἑταῖρε, ἤτοι ἄρχοντας 1) ἄρχομ.» Καλε: πῶς ). 
Ἠάῇ. εἄϊάϊι : τί δὲ; αὐτῶν, ὦ ἑταῖρε, εἰ 8644. ἴϊὰ 
λα ]υ Ἰ6οὺ: αὐ τῶν, ὦ ἑταῖρε, ἄρχοντας ἢ ἀρχομεέ- 
νὸς, Κ. τί 1) τί, πῶς λ. Φυοά τεροβιϊ, ῥτόρῖιϑ αὐ 
νεῖ. Ιὸς, δὲ Θό"ο]. δοεεάοκο. γνἱάεθαίαν. αὐτῶν 5ο 1. 
ἄρχοντας λέγεις, ᾿υρά 6 56644- ραϊεῦ - - τί ρτῖιβ, αὐϊᾷ 
(ψιιο 5θηβι1, ἤσι) ἄρχοντας ἂχ ἄρχομι.), βϑοπηάιιπι, 
«ἃ ναϊϊοιε (κατὰ τῆ. 1,. 10. Οοάάα. ποπ. τὅ-- 
τον, γψῃᾷάδ ΕἸηά, τότου ἀεάϊι, 5εἰ δεῖ. εἰϊαπὶ στὰ 

δ. Ὁ 
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Ααειι5. οσσατνυϊ, [1,,,22. ποικίλον εϑῖ, ααοὰ γδιὶα 
ΔΟΟΙΡῚ φοΐίερι Ἰάδοσιις []1ὰχ δὺ διθὶραιπ) εδῖ. 1). 
"ἃ, ϑοοΙαιβ ἀοῆημο σωφρόνων ἃ ΟΔ]]1016 νἱἀθῖτιτ. 

Ι1,. 25. Νυῖρ. πῶς γὰρ ὅς; εἴ Βαδο υερὰ ἴω εαά. 
τοῖϊ, δα (1110 1156 Οὐδιοῃο πὶ τδ]θ τοΐεσιηῖιγτ. δ] 
ἐξ, αιοᾷ ἴδοι! εχ 56ε4. οὐδεὶς οχιδῖοτα μού, Ῥτδε- 
δουιαῖας ΕἸο., οἵ ᾿πθρεμΐς ἢο., ἄρ]εστο 1,. 206. ϑίερβ. 
τλᾶτρ. ον; γραΐ" πάνυ γε τῦτο, ὦ Σώκρατες, σφόδρα. 
ἐπεὶ π.΄’ ἴῃ Β85. 25. πάνυ χε τᾶτο, ὦ 2. τοίνυν 
(ᾳφποὰ ἴπ τὸ νῦν 5. τῇ νῦν πιιῖανὶ ναὶ Ἐπ.) σφόδρα. 
ἨΔ ἢ, πχαπαϊο: πάνν γε τῦτο σφόδρα, ὦ ΣΣ. 

Ρ. 69. 1.5. Ἐχ εὐά, νεῖ. εὐ ερ. ὠνδρέαν (ρτο 
--εἰαν ϑιορῖι. οἷ 411.) 1... 10. Οοἀ. ποπη. πρόσϑεν- 
Ῥοβι ἔλεγον συυ]ρ. σόοι. Μα]α: οαπὶ ΗΔ, δονλού- 
μξνος οὰπὶ διϊοοοἀά. μιηρὶ, ἀυπηι [ἀθ51 Ῥαυλοη]8 
παοῖςηαϊὶ ΠἸπὰ ραγτῖο. οἴπὶ 5644. [,. 14. 516}. ΠΊΔΤΡο 
»γρκί" ἐπεὶ ὅσοις ἐξ ἀρχῆς.“ Ἠδέ, ταδύαὶε, 
ἐπεὲ οἷς γε. Οο, Βερ. ἐπεὶ ϑεοῖς ἐξ ὠρχ. εἰ ἴὰν πχᾶγρὸ 
ἐπεὶ τοῖς ϑεοῖς 5. α. 1,.. τὸ. Δπϊὸ μηὸ, ἐμπ. (που. 
εἰ. νειῖ. ἐκποδὼν) ὄντ. Βα5. 2. δαάϊι καὶ δεκαιο- 
σύνης καὶ, ἀιὰὲ νέα Ῥοῖλιιβ ροϑὲ σωφροσ. 1]. 18. 
Ροπεπάδ διιαϊ. Τ,. 50. (οὐ. ποπῃ. ἐπάγοιντο. 1,- 
45. ὑπό τοῦ κ᾿ τυιαϊυῖ ΕἸ. 

Ρ. γο. 1.1. Ατιῖο. ξὸ δῖ καλλωπ. 6558 τιδιῦΐε 
Ηάΐ. 1,.6. ἀφεῖναε ἴῃ Νίεοτμν. βδιιρεγδοῦ. [.. 10. Δά 
ἕτοιμ. ἴηῖ.}}1. δεῖν. 1,. 15, αοἄ. Ἀερ. ὃ γάρ τε ὃ. Ῥτο- 
θδηῖς ἢο. 1... 16. λέγοι 5ῖιε οσοἄά. εὐϊά τι ΕἸ... 5'ηα οδιι58, 
Ζυληαιαμη Ορῖ. φιδθοθβϑϑὶῖ. [. 18. ἰσως ἴῃ οοαά.- 
ΠΟΏΠ. οὗ 510}. οπλῖτῖ. Ὑ1]16. πἰς εἴ ποχ εὐ, σεϑνῶ- 
μεν. ΠΑ. τεϑναάμεν. ὅπερ ἀεεοὶ ἴῃ Βερ. εὖ 1ἴο. ἔπε 
Β45. . εἴ 810». ἤδη γώρ του φιοά ἴῃ ϑ16ρ].. ποῖα" 
ἴὰτ. [η16]]. ΠΡ ο] 5. [,. 20. ημεῖν (ργο νῃ]ρ. ἡ-- 
μῶν) ε . οοαἀ. εἰ δῖ0ο". δἴχιια Εἴο, οἵπὶ Ηαΐ. [ἃς 
22. καὶ ἀηῖς κάτω ἴῃ Ομ. οοἀά. οπι. Γοβῖ κάξω 
οοπιπιαῖς ἰοϊεγρυπχὶς ΗΔ. 1.. χὅ,. (οἀά. πομῃ. εἴ 
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Β45. Σικελικὸς ἀθάτι [ουλ ἢ. 1. εχ 5ε4ᾳ. Ἴταλε-. 
κὸς οτίανι τοῖς ᾿πάλοαὶ Βαεῖμ. κομιψὸς ἢ. 1. Ῥομο 
δε 511, ἄ6 ρΡΒΙΠ]οβορμο.. παρᾶγδεν ῬΥορσυ. ἀθ πουλϊηι 
βοχίομα οἱ στητϊαϊομο.. [.. 25.. Οοἄά, ποππ. εἰ 510}. 
πιστεκόγν.. Τι. )θ. Β1ερἢ, τηδτε. υ»͵γθαΐ" ἀνοήτων. 
τὰ Βα5. 2.. ἄπιο οοἤά. οἵ ϑ810Ρ.., εἱ ΕἸ- ἀμυήτων 
(ᾳιιοά Βερ. αΡεῦὴ ΒΡΌΓΙΠΙΠ) ΘΧ βυ πηατ δ οἱ νυ πο 5 1η-- 
οἸπδῖῖ, αὲ δηῖε΄ ἐπεϑ.- οατὰ Ἠάῇ, ὁ ὅ. οοὐά.-. οἱ 510}. 
αἀάιάιϊ.. την ΗΓ, οομπίεοϊξ : διοὶ τὸ ἀκόλαστον αὐτῷ 
(5.11. τῷ ἐπεθυμητιεκθ) εἰς, γῇ δῖε ὡς τεζρ. με }}1ς 
ϑαιὺν ἔλεχςε. 

Ῥ,...ι..1.. 5.0: Ργο ἂν εἶεν Β.5. 2. εἰ ΤΆ... εἰσὲ. 
Ι,.. δ. Ττεβ εοπἥΐ.. ἄρες ἔφη ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων. --’ 
Ἀεβριοὶ δα Ἰθδηα ἃ πὰ ἀοΙ πα πὰ Ρεγίοναϊιπλ [ποῖ] Ρᾶ- 
ἴεῖ.- 1... 7. Ῥοβι στέ γεῖν 1.161]. τε ας οὐδέν. Τ᾿. 
5. Οοάαά. ἱτε5: ταῦτ᾽ ἐπεεικῶς ἐστιν ἄτοπα ὑπό τι. 
5:6 ρΡἢ.- ΤΥ 5. ὍΠλθο ψΕΓΡα, ὑπό. τὸ ἄτοπα, 8.8Ρ65 
εἴα δῃπῖ, πεο ὑπάσθπιι ῬΓῸ 11}158 5818 σΟΏνΘΩΪΤΘ γὶπ 
ἀεῖαν, φυσπὶ φγδοοοάδιὶ ἐπεδεκῶς"“ ΗΔ ἢ. ἐπεεικῶς 
ἰῃηϊεγρτοίαϊαν ἃ ὦ πιὸ ἄτι, σαῖὶ5, ὑπὸ τε ΑἸ14 1 ἃ- 
ταητι5, 410 ἄδιη πιὸ 4. Ι.. το. ψυ]ρ. ἐνδείζα- 
σϑαι: Ἐ 4. εοὐά. τεοορὶ Ῥατιϊοϊρίαπι (ρτὸ ἐνδει- 
ξαμ. σοε βούλομαι)... Ῥγο μὴν ἰτε8 οοδάᾶ, δέ, Τ,. 
χά. ΑΕΔ Αδ᾿ Αἱ Β85. 2. μετατέϑεσϑθϑαε οοἀά. ἄπο 
2. Τ. 525.. οοἠά. ἄπο ἄλλοι ἄλλων πολλῶν. 
ἯΝ ἃ. 1. 1. εἰ ροβϑὲ πορίξζ. ε ἴδηλθ]. αἀάιαιι 

Ἡάΐ. εἰ καὶ διϊ8 νύκτα ε ὁ. οοὐᾷ. Τ.. 11.. διερἢ: 
ΤΩΔΤΡ. »7θαΐ" πληρώσῃ [Βᾶ5. 2. εἱ οδά. ΒοΡ.} 1». 
“ὁ. οὁπάσοας ἀδεδὶ 5. δοά Ἐν, 31: πληροῦν. δίθρ!ς 
εἴ. σαπὶ ἐ0 ἨΔ, εἴθὶ οπηηεα Πἰῦτιὶ πληροῦντα ΒΑΡ δηϊ, 
γπᾶς Ηδῆ, σοηϊοίς ΟἹ ἔπῖ55ε : ὃυν. πληρῶν, πλη- 
ροὄὗντα καὶ χαιρ. ἴ,. 458. Ττεβ οοὔά. χνᾶσϑαε, 
ἀουνϊοα ἰοττηἢ. ν. οπιΐηο Βαϊιίπ). ἢ. 1]. 

᾿ἰΦ 75. 1. 0. (οἀά. το κνησιεεῖ (ᾳποά) ε νυΐρατνὶ 
κνησείεε εχϑιλιῖθϑϑδε πιομπεὶ Ηάΐ, αὶ κνησεᾷ ν6] ρο- 
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εἰὰ9 κνησεφη δου δὶ σας, Τυτα να]ρ. ἔτε τὲ, σὲ ἐρ. 
ϑιορἢ. ΣΤΡ. οΥ 61 σαπὰ ἸμΓΘΙΎ. ροβὲ χγῇσεοϊ δ ρῬοϑβὶ 
ἐρωτῶ εἰ 5ογιθεμᾶο᾽ σέ, οο δεηδι : ἃἢ) δ6 ΓΟΡΈΠα, 4τιἃ 
Ριδοῖοσοα ρᾶνῖα ὁ Αἵ ΕἾο, δ]τοράτι Ἰθοῦοπαπλ δθατῖ-- 
ἰπτ. Βδοιῖ5. ταϊουραηχῖ ἨΔ, τί ρὲ δαρ]ναπ). το 
αἰδοῖα ἄιϊιοιι. Τ,. 8. Ἡδῇ. τηοπεπῖε Βεαῦῖπι. βουιρϑῖῦ: 
καὶ, τὸ τότ. τοι. ὄντων κεφαλ., ὅὃ- 1. τὸ. ΤΥ 
εοἶἄά. πηαῖϊε ὁ δεενὸς- 1,. 15. 15. ἀναίΐίδην. Οαπὶ 
ΗΔ, ε Βερ. εὐ εἀά. νεῖϊ. ἀ6ἀϊ] ἐνέδην (ομης Ζαγάοϊκ-- 
μαϊυπη 5), φαοα Ἰεμῖπ5 εδῖ, ΠΠπᾶ ἕαπιεη ἘῚΟ. ἐχρυθδα 
δι εἰ πο. οοὐἶά, παθεηξ, δ6ε4 νθῖπιθ τυϊδη πὰ 
6556 εἐναέδην ἄοσει Βεῖιπι. 1,. 20. ἀνομολογούμενος 
δῦ, ἅθῃ 56οῖ τ Ομ βοηἴιθα8. ῈρΡ]ΊΘ πὶ γα θ᾽ διρο 
Ποδίιπι, 6χ ἄϊπενδα οτἱρίηας οὐ πη, 1ΠΠι|δῦγδιῖῦ ΒΗ, 
1.. 35. Εἀ44. νεῖ, ἐξετάζης. 1,. 58. 5. ἵτεθ οοὐά. εἰ 
τῦτο ποιῶ. 

Ῥ. γά. 1. 5. Κοδά. ἀπο: σὺ δὲ, ὦ Κι, τῷ ὄντε- 
Ι,. 7. ποῦν φοβὶ ἐπεστη με. οὐτὰ ΗΔΕ, ε ὅ. οοάά. «ἀάτϊτΆάι, 
56 Ρῥ͵ΤῸ βῖρῃο ᾿μἴουυ, ἠὰ ἔπ ῥαμποίππῃ μοϑι,. ἴ,. ὅ. 
Ῥεγρονᾶπι ἢο. σοηϊεοϊξ : ἔλ. τὸ εἶναε. ἴ,. 9. (οἀά. 
ποθ. αλλ ὁτιοῦν 2 ὡς αἴτεον τὴν ἄνδρ. Ῥοοῖ 
ἕτερον δ ιηϊ. ὄν, πϊδὶ δχοϊάϊι, δποῖονα Ηἀξ, Τι. 12, 
Ἠδεο νι]ρ. τα ἀϊδιϊμοῖα: τέ δὲ; ἡδονήν δὲ κ᾿. ἐπ., 
ταυτὸν εἴα, Ἷ,.1τ4. (οἂά. {το5 μεμνησώμεϑα (ρατ-- 
ι1π} ΘΟοΥτοΘο Ὁ) ἴω 17. ΣΏκρ. εἴος Ἐϊδδο οτιπὶ 50})0]. 
ΟΠ οἷ. ττῖρυῖν 568]. εἰ οὐχ ὧμ. εἴς. ϑοοχζαῖϊ, προς 
Βαηῖε Πα, Τι, 25. Ατιϊο. δπΐε ἄνϑρωπος ποὰ ἂε- 
Ἰεμάπ5., αὶ τποάο δά ταν, τποᾶο οπάίλιίαν, [1,. 27. 
ἸῬοβὶ νόσου ἰαΐενγ. ποΐδπι ροϑαῖ δ, Μοχ ὅλου 
165.15586 νἱάδίαν ΕἾα. 564 περὲ ὅτου εδῖ, ἀδ αιδοιιπι» 
4116 σΟΥΡΟΥΙβ ρατῖο. : 

Ῥ, 75. 1. 2. γε πιαῖς θη. οοὔὐά. ἄεροῖ, ἴ,, ὃ. 
Ηάΐ. εχ γπὸ Μίεεγια. Ἵοϑᾶ. τεοορῖ ἀπολλύει. Ναμα 
Ἐϊοίῃ. (νουῖθῃθ, ΔΠ}1|11) δἴϊδ πὶ γπ]8. ἜΧΡΥΘ551558 ΥὙ]5 
ἄονὶ ροίϊεοῖ, αιοᾶ πηαρὶθ σοϑροπάοϊ νοῦρὸ ἀπολλάτο 
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τειν, Τι. 15, ἢ Ῥτὸ νιυβ. 7) οαπὶ ΗΔ. ας οοδάᾷ, [ἴ, 
17. 61». δηλονότε, αποΐ ε ὅ. οοἶᾷ. σαπὶ ΕἸ. εὐ Ηαἕν 
οοΥοχὶ. ἴω, 10. (σά. ΒοΑ]. ὑπερφυῶς ὡς ὁμ. ρμτοα 
Βαηῖε πο. ἴ, “5. ψεῖθα τὸ μέντοι---- ἡδὺ ΟΔ]}16]1, 
ἔγωγε" μανϑ'. εἰς. ϑϑογαῦ υὐἰθτῖῦ 560}}}]. 1. 24, δίδθρῃ- 
ΤΡ. ογθαΐ" καὶ ἐγὼ μανϑάνω [ἴϊὰ οοἄ. Βερ.7“ [πὶ 
ΑἸά. μανϑάνω, μανϑάνω. ΑΙ οοἀά, ρτο ἔγωγ 
μι. βαθεμι ἐγὼ μανϑ. 

Ῥ, 6. 1..., Ὅπο οοὔά. φὴς ἡδὺ, Βοᾷ!. ἄλλο τε 
φὴς ἢ ἡδυ- Τὶ. 3. τούτου 5.1]. τὸ δεψῶντα πίνεεν, 
Οὐἶτι5 ραν ΐθ5 δυηϊ τὸ δεινῶντα εἰ πίνειν. ν. ἨΔ, Τὶ. 7. 
ψι]ρ. (εχ δι16ρ}.) δεψῶντα γε φὴς Δ. ϑ8ίῖερ!!. πλᾶνβ. 
»γοαί" [ποϑοϊπηαβ ν8}} τὸν δεινῶντα καὶ λυποιΐμ8- 
γον; νἵ κυθρδιᾶ, εχ ργυδθοςᾶ. λέγεδες. Αἴ ἴῃ ϑιρΕσΊΟΥ. 
οεἄ, ΖΔειψῶντά γε, φημὲ λυπούμενον.“ δὲ 6. εοἄά. 
οαπὶ ΕἸ. εἰ Ηάΐ, ἀεάϊ. Ἐπ φημὲ εδἴ ἴῃ 4. οοἀά. εἴ 
εὐ. δηΐθ 5:6 ρἢ. οπχηῖρυιβ, 564 νἱνγαις φὴς οἱ 
φημὲ εχ ἱπτογρυεϊαπιθηῖο οὔτι. νης ἄθ]δι!. Νδιι 
π6. ἴα 4υ146η) ἀϊοὶ ροῖαῖῦ: δε ῶντώ γε φηκμὲ λυπού- 
μεγνον.. Ὦορεβρδὶ 6555. φαμέν. ἴ,, τῷ, ἔστεν (ρτο 
ἔστι) οὐταὰ ἘΠῚ. ς εοὔά. Τ,. 20. 5. ευθα ὅτε ληρεῖς 
ἔχων «αἴϊεπο Ἰοοὸ ροβὶϊα οἰ ογ[δ5815 (4111611 νὰ ρυοχὶ"- 
Ὠ}5 {ἰθαεπᾶάα οοηδεὶ δέ, : οὐκ οἶδοι, ἅ τε ἔχων 
ληρεῖς, ταοῖαν Βατίπι, ἴα, γῇ ΡῈ. Ῥδυθη  μοβῃ ἰηβασίᾶ 
γ6 111, ϑῖθρἢ. τλᾶτρ. 9 Ε 10. ἀύοαις Ἰοριὲ [νῦὺ 86νν,} 
ἑκὼν ληρεῖς. Ἐϊ5ῖ. ΑἸτοααὶ ραγιοῖρὶὶ ἔχων 6]εθδὴ ἴῃ 
᾿γ πδη ο1 10 015 Ρ] Ομ 5Πλι5: ἔγοαθηζιτι5 [Δ ΠΊ6 ἢ Ρχδ65 
ΠΧῚ νερὸ νυ βῃρτα . 409. φλυαρεῖς ἔχων. προϊέναε 
εἰς τὸ ἔμπροσϑεν Ἰομδὶα5 Ῥγορταάϊ, ὃς ρτο ὡς Ἰδρὶ 
χδῖτῖς ΕἸ, 1, 24, Να]6 καὶ δίς ἡμῶν ἴῃ 3. οοἄά. 
ομμἶτξ, ἀλλ᾽ (το ἀλλὰ) ἄπ. οαπὶ οοαά. εἰ εἀ 4. νεῖ. 
ἄἀεαϊ. Τ,, 0. σμεκρὰ γιὸ μεκρ. οὔπὶ 2, οοἂδά, ἨάΙ, 
Τ,, 28, (οὔ, Νίεενμι. ἡ τεμὴ αὕτη. --- τεμοὴν Ῥατῖθϑ8 
«ἰδρυίδῃῖ5 Εοιτμ, ληλογρτείδιαν, Ηδέ, πλι]οιδπι 8. 
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ἀλπληιηλ : 1111] ἀδπηηὶ ἰμᾶξ ἴῃ τς τοἄιμαδθι, (εβ 
Κούμαπης Ὠἱοῦ δ ἀεῖης Βδοϊιηπηρ', 508}}.) 

Ρ. 77, 1.1. Ἅηῖ5 οοά. Β65. Σωκράτεε, αυοά τ6- 
οορ ΗΒ, Ἐφυϊάδηι ροβὲ ὑπόσχ. σομλπηᾶ ροϑυΐ, ἴω 
ἅ, γ8 δῖ μεδῴε. ἰὼ Ὠοηη. σοάάή. οἵ. [.. 0. τες 
ςεοὐά. ἀπέλεπες, 564 οἵ Ππρογί, ἴϊὰ Δαμιθαῖμτ. νυ, 
Ἡάᾷῇ. Νοηπ. οοὐά, ἀπόκριναι εἰ ἢ νεῖ ἢ οὐχ- 1.. 8. 
5. συρο καὶ ἡδονῶν ἄξεβι. 516 Ρ]ν, τπρᾶσθ. ὠΡοδῖ 
ἐπεϑυμιῶν ἰὼ νεῖ, [ὅ.85.. 3. εθὲ εἰἰδιη καὶ ἡδονῶν 
{πᾶτι ἰοοῖ, δ ποδοῖῖ Β1ο,’. ΑΠα14Ὶ οαπὶ Ηἀ , εἴθὶ ἴδπ- 
ἴσῃ ἴῃ Κερ. ἃ τῆδπι 860, δἀήϊια, Νῶπμ εχ ἡδόμενος 
ΟΠ Θοιηπλοδ οαπὶ πο. 5 1 η16]]Π1συηΐιν. ὼω. 11. τῶν» 
της χαχῶν ε ὅ. εοὐάᾷ. εἴτ Ηδ, τἀ ά τι. Ἰχάοτα 
καὲ αὐἴὸ τ. ἄγ. αἀϊϊεῖατ,. 1, 15. τέ οὖν δή 501}., 
ἊΠΡῚ νῖ5, μος ἦϊςϊ5) ἨΔ, δεχφρέρεε τοῦτο ἰῃϊε}1. 1,. 
1). Ππο οοὐά, κακοῖς. ἴ,. 22. ΝΟῺ πεζεββαῈ νἱ τοὺς 
δὶ ἄφρονας αὐἀάαταν. Ἡ.. 55. ἢ δὴ ἴὰ 8. οοἕά. οπι. 
1.. 27. ἀλλὰ τὲ τι Ἰοη ἐρωτᾷς 5εἃ δεαφέρεε ἴμῖε]], 
Ἠδ, 

Ρ. γ8.1. 8, ἀμφοτ. --- μᾷλλ, οδἰεμαϊδ, Ἰρϑῦχ ἀπι- 
Βιΐανο, νιγὶ Πηδρ15 ἰδεϊδηΐαγον. Βού. γΌΠΩΙΡ [ἈΠ ΘῺ 
Ξυε888 Ραΐαὶ 501, 1., χ1. ΤύΎοβ οοὐά. μὲν Ρτο μό- 
γον (6 5ογ8. σοιηρεπᾷϊο). Ἐω, 24. γεῦθα οὗ ἀγαϑ οἱ, 
“πα πὶ ἴῃ Οπιμῖθια ΠΥ ἰεοῖα, δριτῖα 6586 οἷ 
οοπίοχίθ! δἀπευβασι νἱάσετγιηι κο. οἱ ἮἨΔ,, γᾶς δὶο 
«οἸθυῖῖ, Θρὸ πῃ οἰ ῃ 15 ἸΏ 0115}. 

Ρ. γὴ- Εν 9. συ]. οὗ μὲν ---- οἱ δ᾽ ---- οἱ δὲ σι χαΐ 
ροντὲς ἢ ) λυποιΐμενοε 5! 1η1.) απ ἨαΙ, οΣ ̓ ἀεά!, 
Κι, 15. ὌΝ τὸ καλὰ ἴὰ 2. εοἀᾷ, «ἀάϊιυν καλὸν εἷ- 
γαε. Τὶ. 35. Ῥοβῖ τῷ ἀγαϑῷ νυῖδ. Ἰηΐεῦν. ποῖδ. 6ο1- 
τεχὶ Πα, Αα βεᾳᾳ. ϑἴββρι. πλᾶσρ. μγραΐ" μᾶλλον 
ἀγαθοῦ. 
ο πο 96ς να, παλὸ τϑε τὰ τῇ Β΄ ἢν εὐ8ε. ἢ ράϊ, 
αι θεμ6 ἩἨΔῇ, αἁ Ῥιαεά. ρΡ. 29. 1). 5. Μαϊὸο οἱ. Ῥοβῖ 
Ζείσους ἴμῖονν, ποία, 1). 7. Νοπη. οοὐά, ταυτὰ γε] 
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τεὶ αὐτί, εἴ τ Βερ. αὖ γτο ταῦτα, εοὰ ἙΠ0. πες 
ταῦτα πες ταυτὰ παθιὰτ. 1, 9, Νοῦο, ΠΉΥ1: ἐεδόει: 
ἀρχάς. Ι,. ιὃ. σὺ Διὶ νῦν εἴπ ὅ. σοάά. «ἀἠτ1ἀϊ. 
Π, χά, τενὲς Βρυνι πὶ φεμδῖ ἄο., ἀείεπάις ΗΔ, Ι,, 
Ἅν ποιοῦσεν Ῥτοὸ ν]ρ. ποιοῦσαι οὐτὰ ἨαΠ. ε 2. οοἀά. 
ἀεάι, νὶ ἄρα 5ιιλμπλ υἱμ τεϊϊπδδῖ (μἜατια εὐΐπὶ Ἰη τοτ-- 
τοβδῖϊτιε Ῥομὶτα) εἰ ἃροάοκῖβ ἃ αὖ ται μὲν --- τη οἷ» 

ἰἴδῖ,. ΜΑΠ ἴάπηεὴ Ηάέ. ε ΕἾο. (ργὸ ἐὲ ἀρα) Ἰορετε: 
ρει τ. ἴιϊα εἰ 501. γέενρὰ ἐν τῷ σώματε ἃ 2 οςοἤά, 
ἈΡδθηῖ, Τω, 28, 5105. δῆλον γὰρ, δή. Τύπι 510}. 
ἕνεκα γ. δή πον εἰ εἴ. οοἄ, ἀρ. Ἀ, ἕ. γ, δὴ δήπου. 
ΤΟ. 81, 1.. 1. 510, πρακτέοι, Τ,. δ. Ττοθ οοαά, 

σύμψ. καὶ σὺ ἡμῖν εἶ. Τὶ. 16. 5δῖερῆ. ΤῊΔΤΡ'. γ,41. 
ἐκ τούτων. Ῥοτ. δαϊθπ) ἐχραηρεπάα Ρ΄ΔῈΡ. ἐκ, νὴ 
τούτων ἱπηραῖαν οὐπὶ στ μιψήφος.“ Βεᾶ ἔοτπι. ἐκ 
τρίτων ἱποηϊον ΟΠΔΠ 68 εοἄά. εἴ γϑ5115 ἸἸοχαοηά!. Ι,. 10. 

ἸΒ10Ρ. ποῖα καχί. 1,. χὰ, Ῥτο αὖ ἴῃ 510}. εἰ οἀή, 
νεῖν. εἰ οοὐ, ΒοΩ]. ἄν. 1. 15. διερῖν. τηὰτρ. γραέ" 
γὰρ αὖ [τὰ Βα5. 2.7 1,.. χ4. μέχρε ίρχο μέχρες) ε 2. 
εοἄά. εἰ 5105. οὐτὰ ΕἾ. ἀεᾶϊ. 1,.. 1ῷ. Ἄέιθα κατὰ 
τὸ σῶμα, 4π86 ἴῃ ὅ, οοἥά. εἰ 51΄0.". ἀφόιιηῖ, νΒοΙἢ15 
Ἰποῖτδι,, εχ ἱπιουργειαπηθηῖο δμδίδ. ΑἸΠπά δἸοδθετηδ 
ἴῃ ὅ. 1115 οοἀᾷ. εεοἰ ὀψοποιητικὴν ἰηΐετ μαγ-. εἰ 
ἐμπ. Ἰῃβουίτιπ,. 1,.. 21. 5. Ττες οοἠά. τύχη τε] τύχῇ, 
γῃᾶς͵ τύχης 16... οοῃΐεοῖς ΗΕ, Τὰ πΌ}]0 ἤἰρτὸ μήτ᾽ 
ΡΙῸ μηδ᾽ ε5ῖ1. Τι,. 22. (οηῖνα βάοπιλ οπιμλπ οοἕά. 
εἰ εἠά. νεῖϊ. δῖερῃ. οδἄϊάις αὐτὼ π. Μεῖοτοπι Ἰθοῖ- 
Ἐ. Ἐ΄ εἰ Ηάα, τεβυϊποτιιηῖ. ἴ,.. 24, το Οοἀά. εἐἰ- 
σὶν ἡμῖν- 

Ρ, 85, 10 6, ἘΠ5. δὐ δά: οατα Ἠδέ, «ἀα141 ἀτεῖο. τώ. 
Τ,. τό. ΕἸΩα. Ἰερὶ νο]οῖτ: τῇ μ.- θήρᾳ, τῇ δὲ -- Τι, 

18. 76. 7) μὴ συμφῇοῖ: ΕἘπιοπάδαϊς ΗΓ, 564 συμ- 
φῆς ΤΟ] αυε. Ι,. 17. ἐγὼ αἰἴο ἔδοξ ξὰ ἄπο οοἄᾷ. αἄδαπι, 
11ςΔοτὰ ἡ ὀψοποιϊκή. 1ι. 22. ψΈΥΝὰ 1) ἐατρεκὴ πιᾶ]8 
δομίθοῖι πιά, πο 6586 ἃ Ρ]αῖ, ῥτοξεοῖα. εγβρι οι 
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ταῦθ οδτιδὰ τοροίπη τιν. Τη 5666. Ἰ6ΘΤΙΡΘΕΤΙΟΥ «ὁδὶ δίσι- 
εἴασα, ΠΕΡαθαῦ 6586 οὐδὲ τὴν φύσεν ἔσκεπταει ἘΠ 
ηδονῆς, αὐἴ, ἡ ἑτέρα, ἢ πρὸς τὴν ἡδονὴν ἅπα- 
σα εἴο. ψιχμααο οομἤιδιηι, [μ 34, ἀτέχνως ρχο 
ἀτεχνῶς (ν}».) εὰπὶ Ε΄, εἰ Ἠά, 6 οοἄά. ἀεάϊ. 1. 
5. γρ, ἀλόγως. ἙἘπηρηάᾶδιϊς Ηάῇ, ας Ε1ω,, ρτος- 
Ῥαπῖα ΕἸπᾶ. χὰὶ ργὸ τὰ τηδ]ῖς δὲ Ι6ρ᾽. [Γ,. 27. μνη-- 
μη Ἰορὶ 158}, 5ε ποὺ σοπιπιοᾶθ ἐμπο σώζεσθαι μνη-- 
μῇ ἀϊεὶ ροῖμιῖ, Α πόμα. οοαᾶ, δὶ μνήμη δὶ μν - 
“ἡ σωζομι. ΑἸ διῃηῖ, 

Ῥ. 8ὅ. 1.ὅ. καὶ δῖε προμήϑ'. ποιη. οοἀᾷ, δἀδαηϊ, 
ἴ,. 6. Πα, εὐτάϊ αὕτη. Ιὰ 3. εοἀδά. αὐτῇ, νῖ δᾶ 
ψυχῇ τοίεναινιν,, ρυοθδητθι5 ΕἸπ4, εἴ Ηδῇ, [,. 21. 
(οάά. πομῃ. μηδὲ σκ. 

Ῥ, 84. 1. 2. 7) δὶς ἐν ποῆῆ. οοἂά. ἄξςεοσι, Τ,. 5, ΗΓ, 
ε, τί δὲ ἡ τ. χ- --- ποέησες, οατὰ οἀ. νοῖῖ. ΠΟ ΠΏ.» 
«οἄ, ΒοΑ]. εὐ Εἰς. 0. δ. Μα]π5 ἐταὶ ΟἸμοβίδθ,, ροδίᾶ 
αἰ γγαπα }}., εἴ ἀγα δ τγουῖθιι5. ν, ἢν εὐ ΗΔΕ Τ,. 
8, ϑίδρ. πιᾶῦρ. οἵεὶ τέ δέ; ὃ πατὴρ αὐτοῦ έλης 
7) πρ. τ. β. 8ιῖς ἴῃ 564- ροβὲ τέ δὲ, ποὴ ροϑβῇ ποέη-- 
σες., ρμοῃπὶ ροίζεϑῦ ᾿ἸητοΥσοΡ. ἠοΐδ, “9. [ἃ ποι ἔδοιθ ἀπ 
5556, Ππιιΐία ΟΧοπιρ]α Ἀ]αῖ. ἀρ. Ηκ. ἄοοεμι, 1,. 15. 
δὴ, χαοῖ νῃ]ρ. ἄδεθῦ, οπὶ Ἠαίν α 3. οοἀά. δἀάϊάϊ. 
Τ,, 16. [Ιαΐἴευν, ποίδπι ροοὶ ποέησες 5αοῖαι Ηάί, 1. 
αἰνὸν ροβϑὺ ὠφέλεμον ποῦ πϑοοϑδασῖο δἀ ἀθμ τι πὶ 6556 
ἄοσει Πάΐ, οομϊνα ΡΒτγὰ. [μὲ 27. νῦν δηὴ ἴα ὅ, 
οοἄά. οπι- 

Ῥ, 85. 1. . ἘΞΊεοι. Βοάϊ]. γίγνοντο δοπιιοῖῦ Ἐο. 
δοτὶρίπθλ ἔοτίθ ἔπ|556. γέγγοεγτο. ἴ,, ὅ. ἴῃ νῆο 
ς«οἄ,  λέγονταε οὗ λόγοι οὗτοι. 1. 6. ΑὐἸἰοι]ππὶ δηῖς 
ῥητορ. ἐχριιηρὶ αὐ δῖ δη μη 7. Ῥουὶ να] Ηάξ,, οογῖα 
ὩΟῺ ἢ. 1. 46 τί υἱοϊουιοα, δε ρμόϑείιοα, 4τιᾶπὶ γῆ θα 
τοτίοαπι φιδηγχάλμι δημηγορίαν ἀϊοῖῖ, ρίζαν. ἢ, 10 κα 
(οὰά, ἀτποθις ὁμοῦ ἀδοοῖ. 1... 16. πο οοὐά, βέλ- 
τιον, Το, [,. 22. ΑΡ. Αχιδιϊά, αὖ τοῖς. 1. 5. 
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γα]ς. ταῦτ᾽ ̓ φιοᾶ 6 2. οοὔᾷ. εὐ Ατιοῖ. πιαίατάι Ἡ δῆς 
Ι,.. 24. ὃ δοῖς ἐρωτᾷς ΟΠ, ΑΥνιθὶ. ρστόρδηῖε Πεϊΐ, 
Ὦιτιο ςοὐά, ΣῊΝ ἔτε βιαθοιῖ ἔστε, απο ἐἐ Εϊο; ᾿οβῖθ88 
νἱἀοῖαγ. ἴ, 285. μὲν ἴῃ Ὁ- οοαάᾶ, ἀνία, 

ῬὈ. 86. 1. 2. καὲὶ ατῖα ἀεὲ ομιῖι, εἰ 1. ὅ. λέγοντας 
Ἔχθῖθεῖ Βερ. Τ., 6. Ττο5 οοἀά, εἰ Ατίβι, τί οὐ --- τέ 
οὐχὶ εἴς. τοοῖς ἨΔΕ, τεάάϊυ: φαΐϊῃ ἔπ απ τὰ ὶ 
ἈΡΡΕΙ]Α 587 Το. τὸ. δίορἢ. τηᾶνβ. γραΐ" [πεβοϊηγι5 
ΥὙ}}} ἀφ᾽ ὧν δὴ ΠΥ ἤρξ. 1, τα. Ἐπιᾶτα μἷς μὲψ 
ἴῃ ὅ. οοἶᾷ. ομττι, ἴ,. τό. ἀκούεες ἴτὶ 14}18τ|5 ΒΕ ΡῈ. 
ἃΡ. Νοβινιιπὶ τὸ ὥκηξκοας ρομίτιν, 14... 17. (οαά. 
Ὑ1685 οληϑὴ ὦ ἀρετὴν, το- ΤΤι, τὸ. Ῥτο λόγῳ ἄπο 
οοἀὰ, χρόνῳ. Τι. 50. 55. ᾿πυβηλειτ! Δ 5ο]αῖο μα Ρο3 
Ὡπμταν, νἀθ πΟᾺ δἶνοιε Ἵ. 31. ἴῃ εἰ τουτα παι 
δὺς ἐφάνη, ὡμολόγηται γε} 1416 φυϊὰ οαπὶ ΠΕ, οχ- 
οἰάϊθ56. ρῬαϊαμάππι, μ60 τέχνη τες εὐαπὶ ΕἸ. ἴῃ τεχγέ- 
τοῖς νεὶ τεχνεκοὺς πκλυϊταηάιιπι, Τ.. 51. δίήδρ|ι, ΠΊΑΤΡο 
γραΐ" τούτῳ.“ Οσοά. Βερ. αὐτὰ Β48. 2. στοῖτο. 1, 
"ὃ. οὐτωσὲν 6 . οσοἂ. ἀδάϊ σπὶ Ἠάέ, Ὑὰ. οοἄ, 
ετρέμας. ἴ,. 37. Ἐτίατα Πϊς ἴγτο5 ςοὐά, βέλτεον. 

Ῥι. 8γ. 1. 5. προςφέρεε Ῥοϑδὶ ἐκλεγ. φιοά νῃ]ρὸ 
αθοσῖ, 6 2. οοἀά. εἰ Το. Μ-. οὐπὶ αΓ, αὐ], Ῥγθ 
«αὐτοῦ οοἂἃ. πομῃ, αὐτῶν. 1. 4, αὐτῷ δπῖε σχῇ 
ἴῃ 5. οοαά, ο1). ἴ). 5. εἰ βούλεε εἴς. Αροδορὶδβ΄᾿ 185 
τοῦ ἴῃ γΕΡθ15 ὡς εἰς τἄξεν. Τι. ο. Οοἄά. ἄπο ἐρ- 
μόττον. Τ,. τά. ΒοΑ]. οοἄ. συντάττουσεν. Τ,, 25, 
Πιο οοἄἂά, πρόσϑεν. Τ,. 24. 5. Ἄυ]ρο γεῦθᾶ 1). ---α 
λὲγ. ϑοοτδιῖ δάξμις υὐἱασηίασ, εὖ νος. ἔγωγε ρΥδ6-- 

ΠΡΙΓΩΥ πρξυνον Νϊαιαι Ἠδί., ἸΤοἰατι μα εὺ Οὐογ. 565 
ἑ ἀπαϊαθ, Τ.. 35. ψ1ρὸ Βδβῦ. αὖ ἰαΐενν. ποῖα, ροβὲ 
᾿ 

[ 

' 

β 

πππππδδΝπΝμἋὍοὁΕε 

κόσμον τπ}}1ἃὰ ἀϊδιϊη ςεῖο. Ματαύτιηξ Ἀο. ΕἸ, οἱ Ηαὰΐ, 
Τι. 27, 1. ἐκεῖνο. ΕῚ. ὐκδένου Ἰδδὶ γο]αῖς 6 ΕἾΟ. 
Ῥοάϊ ομπὶ ΗΔ. ἐκείνῳ 0} 1. “ὅ. 

Ρ, 88.1. χ. σὺ δὲ ίρτο δ᾽ 516Ρ}ν.} οὑπὶ εἀά, γϑιξ, 
εἰ οοἄά, Βο. εἰ 4. 1,. ὅ, Βα5: ἐμοὲ γοὶρ. το Τὼ 4 
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τὸ ὑγεξενὸν ταάπαϊο ΗΔ . 1,. 7. τὰ ροβκὶ τοίξεσε ε 5. 
οοὔά. σπὶ ἨΐήΓ, δάϊθοὶ, 1... 12. αὖὸ δηἰε βλέπων 
τεοῖε 6 ἄ. οοἶἥά. «αἀάτάλι Ηἀ[, 1,. τῷ. λέγῃ τϑεῖς 4ἀε- 
ἄϊι ϑίορῃ. απ ἴῃ. εάν. νεῖ. εϑϑεξδ λέχος, αποᾶ 
Ῥταείεσοθαν ΕἸ. 10. 21.- ρα. ὑτ85- οἵ 14π1}0]. 7), σετέα. 
1... αϑ. 15. ὀνήση,. φιοά Τιηά.. εἐ. Η ἢ, ε ὅ.. οοἀά, 
εἰ ὕοτη. επιοη΄αγιηῖ, ---- ἍῈ1».. ἐσθ" ὅτε. Βταρἢ. πιᾶγο. 
Εν. ἔσϑ᾽ ὅτε" αιιοά σπτ ΕἸ.- οὐ ΗΠ, ε ΒΟ]; τεσερὶ; 
εἰδι ἴον συϊσαϊαμ ττιοῖϊῃτ, ἴ,. 24. Ησς ἀεαϊ ε οτη. 
εοπὶεοῖ. πλ. ἢ τοῦν., ἢ κατά γε τ. δ. λόγον καὶ ἔ. 
ϑεᾶ 8..}}}..ταῖαϊ (οπα 2) κατὰ δὲ τ. 1,. 25. ἍεΥθὰ 
ἢ οὔ ἨαΓ. ε ὅ. ςοἀά.. εὐ Εἰς, αἀάϊάπ:.- 0. 27.. ϑπρ.. 
ζὴν παὲ, --- Ονάϊηεπι ὁ 2 οοὐά, εἴ ]18120].. τϑδυΐται 
Ἡ. Τιιπι νυἷρ. ἢ οὐχ οὔ. 1.. χ8. καὲ ἀπιο. τ. ἐπεΐ). 
ατισίοτιθιιθ Οοτη. οἱ Πα, οχ Ατιρ.- εοὐ, δαάιάϊ.. 

Ῥ. 80.1.. 8. τε οοδά.. εἰ Ἀερ. ἃ βεοιιη κι τηδητὶ 

δεῖν, νὶ ροπάεαϊ ἃ τρόπος. 1,. 17. Ττεδ εοδά. αὖ-᾿ 

τὸς οὗτος. Μα]ε ροβὶ αὐτὸς ἀπὶε Ἠάΐ, οοπιπιαὶεῦ 

ἀἰϊδιϊποῖατη. 1... 20. Ττε5 οοδά. ποιήσωμεν, βεᾷ νι]ρ. 
ΒΑ ΠἩΠιβοδῖ.. ἴ,. 21. καταλύσομεν 5015 516 Ρῃ. ἀφ, 
εἰ ἰπ πᾶτο. ἡ]ραΐ" [ἴὰ Βα5..Δ.}] κατειλεπόντες.“ ΑἸά. 
εἰ Βᾶ8. 1. οπὶ ορ. καταλύομεν. τγεβ «]1} οοἥά, 
καταλείινωμεν», νπάς 6 Οοσξη..- σοπϊδοίατα 641 κα- 
ταλείψομεν. Ἠάίιτοαμι Βαΐεπι. ἀδάϊε χαξαλίσπωμεν. 
ἐδ ΕΣ περιΐῃ 5611- ὁ μῦϑος. 1,. 28. Β45: ἃ. ἐθέλοι. 
Ὅτπο οοἄά, ἐθέλει, εἰ μὴ χαρ τες. Τυμν ΒοΩ].. κα- 
ταλέπωμεν .- 

Ῥ. 90. 1. ὅ. ψυῖο. ἕνα μὴ εἰ ροβὲ γένωμαι ρπη- 
εἴμτη.. 'γε5. σοδά. 1 ἢ15 Βδρι μοε, νπάς τϑοθρὶ οἱ Ὡς- 
τετριιπδιϊοηεπὶ πιαΐϑτ!, οὐαὶ Βαιϊῖμ). διιοΐοιθ, Ὑ εΥ- 
δῖι5 Τὸ ριοϑυῖ [ΑἸΒεη. ὙΠ, Τν 1ΠῚ ρ. 128.) ἔαιε : 

" .Ὶ » ,»} 27 .»᾿ « » ν 

τὰ πρὸ. τοῦ ὅὄδν᾽ ἄνδρες ἔλεγον, εὶς ἐγὼν" 
ἀἐποχρέω. 

Ἐδρ. εοἄ. πρὸ τοῦ. Ἑ. 5. Ὅτπο οοάά. τοῦτο, 5εἀ 
ψίεγαιιο ΒΡ υβοσ. οὕτως τα χιοά 'πι6]1, ποιεῖν. Παΐ, 

Ι 
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τ] οὖ». δ. τοῦτο δὲ μ. οὕτω π. Τ,. 7. Ὅπο Ἄοοδά. 
πώντα. τὸ απιο ἀλ. ἴὰ ΒΟΩ]. ἄεεβῖ. Τὶ, 9. Πὰο οοἀά. 
ἕπασεν ἀγαθὸν-- 1. το. τὸν λόγον Ἰορὶ, πιδθοι 
ΗΠάΡ. ἵ.. 11. θθυο οοἀά. μὴ) δοκῶ τὰ οὐτας 1. χᾶ, 
Ῥοβὲ εἰδως Βαᾶ5. 2. δὐᾶιι πάνυ τοι. ἘοΑ]. ζητῶν, 
νι Εἰο Ταμὶ νὰ]ρ. ὁ λέγων οἰμφεςβητῶν, ιττλῃ8» 
Ῥοϑιῖο ἁυτίοι]ο (στη, ὅ. ςοἄ κά.) σπιοι ἀανυ τ". Ηειι5ά, 
εὐ Πα, ϊο ε 45. ἔγωγε τεοορῖϊ. Τι. 25, 1)τπι0 οοἀά. 
διελεγ. ἔτε. 1,. 37. ἐξελέγξης (ργο ν]ρ. ἐξελέγχῃς) 
ὁ. 3, οὐἀ4. εὐ ΕἸο, ἀεά!. 
Ρ. 91:1. 3, ͵15. αὐτό. ἘΞπιο ἀδταμὶ Ἠροιβά, (φαΐ 

αὐτὸς ἴα γτο σὺ ρου ἄοοει) οἱ Ηάξ. σα ὅ., οοάά, 
αἱ ΕἘπο. ἴ,. 4, Ττεβ οοἀά. ταυτὸ ἔ. ϑδυσιομὶ αὶ 
ΒΘ ΟΣ, ΑἸ. εἰ Βαδ9. ΟΠ] 10115 δὲ ϑοοῦδαιῖθ πομλῖηϑ 
ἰπϊονροϑαθυπηῦ, αῦῖθ ϑτδρΡίν, τϑοῖθ οἵπὶ Εἰς, ἀο] θα, 
ΤΙΣ τῆν 8: οὕτως ἴῇΏ ντως τῃπαῦῖαιι νοϊαϊξ ΕἸπά. οἵ 
.χείλλ, Ἀο. ἴὰ μάλιστα, νἱογάϊιθ δῖ:)8 οᾶτιδᾶ. [. 17- 
ερε ἴῃ 3, γϑῤκῖς οἱ. 

. 1.1. εἴ 2. Ατί. ἢ δηΐε ξοὐν. οἱ δηῖο αχολ. 
ἕω. ἀεεϑὶ. Τ,, ὅ. ὙῺ]Ρ. δῃῖθ πάνν γὲ Ἰδρίταν 
1.1.4. (τὰπὶ οἱ 'π 544. ποιχίηα δἀδεμάᾶ δρδηξ.). Αι 
50 Βᾶδο ΘΟΟΥδι 15. 5.01 γοϑρομ θη 5, νης οὶ Κ. 
εἰ Ηά., ργαθθιμῖς ΕἼο., ἀεῖοα!, Σ,. 4, 85. πράττῃ εἴ 
σωφρονῇ ΘΥΤΟΣΟ5 δῦ θηπ. οοὐά, [,. 12. Ὑα]ρ. 
ἐλλὲ δεῖ. Οοιτεχῖς Ηάε. 1. 18. πράττῃ (ρτο νὰ]. 
πράττοι!) α 4. ςοἀά.- εἰ [απλ}}}. γέσορι, ἀεῆηϊις ΜΕΡΑ 
ἀιϊοιτον : Φυδδο 116 ἴαλοϊαι, 1. 27. Ῥοβὲ παρασκϑυ- 
αστέον ας 810}. δἀάιάϊι ἑαυτὸν, παὰὰ ἃ παράασκδυ-. 
εζεεν ΠΣ ἀϊοϊζαν. 

Ῥ, 9ὅ. 1. 1. 5ἴ6ρ}.- πιᾶτρ. "ΑἹ, [Β45.᾽..} πολίτης, 
με ΡΟΥ ΡΕΓΆΤΏ. Ἰηνομῖίτ δεΐθην οἵ 1101 νὸχ πόλες, 

λ  τωὰ "11 ἰδεώτης, ὙΣ Ῥ]υτεβ νΐ ΟρΡροπιιπετσοῖς 
Ῥεγρογαηι πολιτεκὸς ἸἹερὶ ἰαϑοῖῖ Εἰμά, [.. 2. πο 
εοἀά. μέλλῃ ΒοάΙ. μέλλοι. 1,, ἀ. εἰς τοῦτο τανδοα- 
ἀττη οἰπὶ ὅπως κ. τ.ἡ. 1.. 8. ἄνην». κι Ῥτὸ ὅπερ ἐςεν 
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νην. κακόν. Τῷ6,. υ5. Ἄενθα καὶ [τὸ ὅλ.---λέταῖρε 
ῬΑ Ὠ685605 ΠΟΣῚ ἴῃ 6151 » Υἱ Ραῖδαϊ, απὸ Ρεγιποδηὶ 
8464. οὐκ εκ. οὐ, ἀκολ. (ρτο χὰο Αὐὶβδῖ, ὠσαξίέα). 
1,.. ΞΖ. ἄϑλιοι νυὶρ. βολεῖ ταπΐαπι ἰορίιν. Ἐπηθη- 
ἄαιϊ ΗΔ. Τ,. 24. Ψ]Ρ. τίνα τ. ἕξ. Οογτεχιῖ α 4. 
εοἰά. φτοβαπὶς ἢ, Ἠδὲ. 1,. 97. 15. αὐτοῦ. 
ὍΡ, 94.1.1. Θ6ο οοἄά.. ἐπὲ τούτῳ. 1.. 5. 5160}. 
6 οοττεϑοῖ. 54 ἤδάϊι δεῖν, ρτο 40 6 ἢθρ. οὔτ ΗαΓ, 
ἔδεε (ᾳφῃοᾷ ν. ἦν τεβρομάει) ἐβάϊ. το 8111 ομπὶ 
Οὐἶπι}}. εἰ εἀᾷ. νεῖϊ, δεῖ, Τὰ Απρ. ἄδοναὶ μος ψοὺ- 
Βαπι, ἴ,. 7. δ΄ῖερῃ. εοὐϊάϊι σένα, βεὰ εἠά, νεῖϊ. εἰ 
εοἀά. τέ, αιοά ΕἸ). εἰ Ηά. γεβϑι περι. 1. 10. 
Ὑ81Ρ. οὐδὲ τῶν οἷκ. χιοά ἘΠ. εἰ Η, επιοηάεσχιπῖ. 
Τ,. 12. Ομ πλιὰ ροβὺ ἄσζεμοετεοιϊς ἀε]ειῖ Ηαξ,, δαρίηι. 
εἰσε, 5 πὸ ἴῃ οὐἰτιβῖι15 ροϊεβίαῖε. ἴ1,, .ὅ. ΨῺ]Ρ, τὅτο 
τῷ σ. 2, ϑἴερ!. τχᾶγσρ. ,.41. [Β45. 3. τοῦτο τὸ τοῦ 
σ. λ. [χποά οὑπὶ Ἠά. τϑοερὶ]. Βεγιπεα οϑῦ δαϊθ ἂο 
οἱ ἀιχιβϑδοὶ ὡς σὺ νεανιευόμενος ἔλεγες, ΒΏρνα νἱάε-- 
Ἰοοῖ, Ρ. 480.“ 1,. 1η). Πυο ἐο44,. εἐρηταε ἤδη. Τ|.. 
20 γ}8. αἰσχεστόν τ᾽ εἶναι. 8160}. τηᾶνρ. ἡ οΥ. 
εἰἰσχιστόν τε εἶναι.“ Οὐπ) Πα, τ᾿ διυσιονιίαις 5. 
'(ς«οὐά. ἀοίευϊ. Τὶ 41. Νουμ. εοὐᾷ. βαλάντεον. Ἷ,, 
“5. αἶσχ. κ- κακ.- 8011. τῷ ἀδεκοῦντε, ὈδΡΤΙΡ πὶ τι5 
Ῥτδϑυλιππλπν. ν. Π4, 1... 2ἀ0..ὄ Τνο5 οοά, χαὲ αἐς- 
σχεον καὲ κάκιον, νῖ δηῖθα. ἴω. 27. Ῥτὸ ἄνω ἐκεῖ 
Ἐ1η4. οοηίοοις ἐνωτέρω. Ἠϊο ἀποφις πρόσϑεν ἴῃ 
2. οςοὐάς- ; 

Ῥι. 95. 1. 1. καὲ δὲ γτο εἰ καιὶ-- Τ,. ὅ, οὑτωσὲν (φτο 
γ0]5. ϑύτωσὲ) ἰᾶτα. ΕἸ. εε ἨᾺ. ἀεζεναπι. 1. 11, Ττεβ 
εοὐά. οὐπὰ Β85..2. τὸν ἀδικοῦντα, φαοα τεσερῖῦ ΕἸπά. 
Αἱ τὸ τοΐονι αν αὐ μεῖζον, ἰᾷάχας πλο]1π5..ὄ ἴ.. 14, Ἡεοὶα 
ποηπ. Π0}.,. ἄρα. Ἰ.. τὸ. Νομῃ. οοδάς- πολὺ εἰ ἐς 
χεὶν Ῥγο ἑέγας.. Τι.. 1. γυ]15. ρμοβὲ 'ϑοηϑ. δουιηλᾷ, 
ΕἸηά. ροοῦ αἰσχίστην Ῥοδιιϊν,. 1τϑοῖδ ϑαδῦα] ΗΓ, 
Βτηειῖτον ἀϊοῖϊαπι το, ἄγει τἡ αἴσχιστον εἰναε μὴ 

Ι 
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δύν, ταῦτ. τ. βοηϑ, ν. Ἀσαϊῃ. ΤᾺ, 10. ᾿οὕτως γτο σα], οὕτω Ἐπη4. εὐ ἩΔΕ, ἀφάδνιηῖϊ. 10, “1. αἰσχύ-- νην Ἰοϑὶ τλᾶγα] ΗΔΓ, Τι. 25, χορ οοὐά, οὕτως ἢ ἄλλως φῬγοβθαπῖβ ἨΔ, 1,, “Ί. τὲ 6 3. οοα, τξοῖα ῥτὸ 78 ν]8. (φιιοά τπεῖὰν ἘΠη4.) Τέερερῖὶ Ἠά, 1Τ,. “8. Ττοβ σοα4, τὴν ἀπὸ οναϊτίππς, 

Ῥ. οὔ. 1.5. Τπϊον τοῦ εἱ οδιωκεῖν Θχο 1856 μι2) ριι-- ἴαθαῖ Ετη4, ἘΘΥμν δ πὶ Ἰοφπομάϊι 111, ΗΠ Σ1,, 7. θυο ἐοἀ4. ἐπὶ τούτον 5ε οιλη οουτ, ΓΤ, 8. Ἐ1η4, σοηϊε- οἷι: ὥστε ἂν --- ἀδικήσειν. Πδεῖδ γαΐο. ἐπρηξτιν Ηαΐ. εἰ Βα. εἰ Εἰς ὡς ἱπιετργεῖαιπν., τα αἰ. Γι. 6. ΕἸηπ, οομϊεοῖϊς τέ οὖν αὐτῷ εἰ ἐπεκχρένῳω Ῥοβίου 5, ὐ ΡΙ]αΐοηϊ {Ἰδαιιομταϊτσῃ,, οαπὶ Ηὰβ, ργὸ ἀπεκρίνον ΤΕΟΘΡΙ, οαπὶ δοίίθπι γέ μοι (ρτο ν]ρ. γε ἐχέοῦ). Τὴ} 1λ. Βιθρῆ, πιᾶνρ.  γραΐ. [1 Β85. 2. ςοὐῇ, Απρ, εἰ εεγηι, οὐ ἸΛΔΤΡ, οο΄. Βερ.} ὁμολογεῖν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις ἐγώ τε χκ,“΄ Ηλες γευλα γ]ρῸ ΘΗ Ἶδ5α οὰπὶ Ηᾷ. ᾿ (Ρταβομηῖε ΕἸς,) Δα 1. Τὶ. τά, ἄπο ςοὐά. ἰσως γτο οὕ-  τῶς, 1,.17. Ὑ]ο. αἀδεκησωμεν, Βιορῇ, πιᾶτρ. »,ἜΟΡΙΒ. Ραῖο εἐδικηϑῶμεν, χιὰθ Ἰδοιῖο οπηι ῬΙΟΧΙΠ6 564. Ἑοηγ θη. ἘΒειίμδε ἰλπιθη Δ] Γα ΠῚ δε, ΟΣ [1]... {πϑηΐιν ἢ, δὲ ΕἸ. βρῆ ε δ᾽ 110 15 ταὶ Ομ θτι5. ΟΠ Ἠάΐ, ἀεάι ἀδικήσομεν, Ἵ, “1. γ]9. ἦῪ δε. Μαῖανὶ, πηοπῃρηΐα. οἰϊδηι Βαϊιη. ὙΌ]Ρ. δεῖ. Εἰ 5, ςοα4. δ πιθῃ-- ἄανιὶ Πα, Ἰδοωι καὶ τυραννεῖν ε ἅ. φοἕᾷ, ἀἤεάϊι, ϑεά ἄρχεεν εἰ τυραννεῖν ἀπ ἴοντιπς, δὲ οοάα. 1111 Βᾶ-. βεηῖ ἢ καὶ τύυρ.. εἱ ἢ καὶ τῆς ὑπ. 1,..56. ὅνπερ ᾿ 5011. λόγον δαὶ τρόπον. 
Ῥ,. 97. 1. ἃ: τούτῳ 61]. τῷ τυρώννῳ εἰ χα δύναιτο ἴΏ1611, ὁ βελτέων, 1.,. 5. ΒΔ. 2. οὐδαμοῦ οὗτος. ὙῈ1Ρ- ΒΔ ΠΤ. ἴηϊ, φίλος τῷ τυράννῳ δύν. γεν. Το τ. ΒΊΘρἢ, λΔΤΡ. γραέ [Β85...1- ἄρ᾽ οὖν εἶτες ΘΝ ΤΣ 14] γυ]5.. οαὐδέκοῖ,, ἡ αὐτὴ, ---- (οντοχὶξ Ἠὰῇ. Ἑ 5. οοὔᾷ. 4εαὲ ὁδὸς αὐτῷ ῬΥΟ, ν]9. αὐτῷ ὁδὸς. ἐς ΤΕ 17. (σά. δὶς ϑεερῖι. ὅτε μαλιίσετῶ, 

Ὁ 

ἢ 
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Τ,. .4. Ψ]ρ. οὑτωσί. Επιοπόφαταμι Ἐς ΕΠ, ΤΊ, 58, 
(δά. Μοωη. τῷ οἷόν τε εἶν. 

Ῥ, οϑ. 1. 1. ὅπῃ φνο νῃ]ρ, ὅπος εἰπὶ 2. οοἄά, 
ΒοΥρδὶ. ν. σγπι, δι 1. Ρ. γῦρο. Βάά. τειϊ. ΤΈΘῈς 
φοις. πο οοἥᾷά. τοὺς λόγους ἑκάστοτε. Ι,. ὅ. 
μεεμούμ. 561}. τὸν δεσπέτην. Ι,.. 6. γ᾽ ροβιὲ Ἀμμ ῦ 
ἄθεϑῖ 2. ςοὐ, [1,.. 10, τὲ εἰγαν. Ιερὶ υτἰᾶ]ὰῖϊ ΕΣηπά, 
1... 11. Βίορῃ. πιᾶνβ, 5 Κγραΐ [ἴῃ Βα8. 3 2.», ΤΠΔΤΒ. οοἄ, 
Ἦδρ,,, εἰΐαῃι ΕἾΟ. Ἀἀβοημίθαι6} ὡς ὁ σὸς λόγος μὰ" 
ϑεὰ Ἰοριτπιαην 6856 ἔοι, ὡς ὦ λόγος σημαΐένεε, ἅο - 
σος ΤῸ. ἴ,.,152 . θυ. οοὐά, πλεῖστον ζῆν χρ. 1.. 
10. πο εοἠά. βουλ δίων, πηᾶς ξυμβουλείων 5ςἘ!]. 
εἰ Πα ἢ, Ἰορὶ ᾿πιϑδοσηῖ. Αἱ ξυμβουλεύω γτοβροπάες 
διϊεςσεα, πελε εὔξις εἴ πιοάεοδιιι5 ἀϊούαμι δδὲ ῥγὸ κε- 
λεύω, χυοά 1 οοτἷ. ἤος. με μού, μιν ἢ Ι,.. Δο. θιιο 
οοὐά. τοὺς ἀνὥρ. ἐκ ϑανάτου. ἴ,.οϑ. (οά, Μοδυηι. 
ἄ. τ. δεαπραξαμένη, φιοά ργδοίενι Πε, προφεσταλ.-- 
βιένη εβὶ, πᾷ πιοἀονδιϊοπομι οοιπηροβίῖα, ἐσχγηματε- 
σμένη, διιάϊοβα οὐ μδίϑ. 

Ῥ. 99. 1. 3. Βιπά, χπνᾶ]αῖι κἂν 1 παμπ- Λὰά ἐὼν δὲ 
16}, σώσῃ, κἀ ἐὰν π. Ἀπ ΓΟ Πα πράττηται, οἱ σώ- 
σασα εἴς. τοδροπάφδαιϊ νουθὶ9 ἐὰν δὲ σώση εἰ εχρ]ῖ- 
οαιοποπὶ νουθογπὶ καῦύτ. τ. μεγ- ἐὕξεργ. σοηἐηδηΐ, 
{τὰ Βιυῖτμι. ἤδης Ἰοοιτὴῖ εχρεάϊε. ἐπράξατο δδι: ἐχὶ- 
5616 8016ϊ Ρ1Ὸ πιεγοθᾶς, Ὑερα ἐὼν πέμπ. -- εὐερ-- 
γὲσ. ἘΠ... πορ ναοχὶῦ; ἴῃ οο. Βσρ. ,ΒΌ ΟΕ ποϊδϊα οἵ 
Ῥαγδαῖ 6581 πο 88. ἃς 5ε6. πἴᾶτι τύχῃ σώσασα 5οτὶ- 
Ρύαπι. Ταθπίαν 1114 Β. εὐ ΔΒ [. 4. Βιορ. πνᾶσρ. 
»ΔἌπῖο καὶ γυναῖκας Ἐπ. ποθ ρομῖὶ χκαὲ χρή- 
ματα. Ἰπιὸ καὲ γυναῖκας μοδῖ δηῖθ μιᾶθο, υ. 
Ἀσπιἢ. εὐ Πα, φαὶϊ νὰ]. ογάϊ ον 8110 ἰοοο ἀ εἴσῃ ἀ, 
Ι,.. 15. ΝΝοη δθιυμᾶδγο οὐκ δηὶς ἀπέϑ-., εοαῖτα Εἰπά., 
ἄοοι ἨΪΠ, Ῥενεῖ εἰ δά ἰναπς εἰ δὰ θαι. ρευῖο- 
ἄτην, αμάς ἰωΐεστ, ποϊληλ μοοὶ σώξζῃ τεοῖς Κομιι. εἴ 
πάρ, υἱδοχιιας, ῥγδοοιηῖα Οονη,, το]οπάατα,, χα ες 
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᾿π Α]ἃ. ποὴ εἴ. ἴ|,. 18, ὕγο δὲ βέωτ. Γϊηα, δεαβέεω- 
τέον (5.. εἰ }]ερὶ εἰ ἐστὲ ἴῃ ἔτε νυυιαυὶ νο]ῖ. 1). 10), 
ἄν ρῬοβϑὶ ὀνήσεεεν (Β455. Ψοησξίεν) ἸΟμ ΠΘΟΟββαυΟ 
«ἀἀδηάιηι 6556, νι ἴα Παΐ, [,, 27. 1. ροϑῖ 
εἶναε Ρυαποῖιπι. ΘΊΘΡἢ. τιᾶγρ. ΕΣ, δοκῇ. ΑἸιοζαὶ 
ἰπἰευσοραῖῖνο ἰερεηἊᾶ ἢδοο δι.“ Πα Ιορτιαῦ ἢ. εὖ Πα - 
(στιπι οοἄ, δρ.,), ΕἾο. οἵ ογη.) ϑ'ϑηββ: 0 {101 νἱ-- 
ἀδιιν οδπδι ἴθ δα ραταηπ5(Ππ 0. ῥ᾽ ατ15 [δ οθη ἀτπι5) ἢ 
Νὴ ροβὲ μη) ρατῖ. σορα!αμαϊ δὰΐ σομοϊτί πα! ἀδδδι. 

Ῥ, τοο. 1.2. Ῥυο οοἀά, ἐπὲ τῷ δ. γ. τοὺς μῆχ. 
Τ.. ὅ. Ατλ ὄντα αὐτὶ εἶναε ἐχϑρεοΐϊανεσαι Ηαῇ, Τὰ, ὡς 
Ἐά. διερῖι. καταφρονοῖς. Ἐπιχθπάδναηϊ εχ εἀά, νοι, 
οἰ οοα, Μοοόγηι. Επηα. εἰ ΗΠ, 1.. 15. ἀομῖα, σαοά 

ψΨῸ]Ρ. ἔπι ροβὺ τὸ ἑαυτοῦ τεοῖο 5ιιϑιτίοσαης 1. εἰ 
Πα, βεα ςἰπο πϑοεβϑϑιίαῖε ἔευχε ΕἸηά, πηυιανὶῦ τὰ ἐτύ- 
χες. ὄντα τὰηρ. οἴπὶ αὐτὸς εἰ τὸ ἑαυτοῦ αἀϊεοιτιον 
νεϊαϊ ἴῃ Ρᾶροπα ἢ. 1,. 17. θιο οοἀά, 5) τὸ σώζεεν. 
Ἐπ4. νεῖῖ, δηΐθ ϑῖθβρῃ. ὁπόσον δὴ) χορ. Τι. το. ΕΔαά, 
νειῖ. εἰ ςοἄ. Ηερ. ἐατέον», νεγιιηι εὐκτέον, φαοὰ ΕἸο. 
νους, οτπ, σομίθοιϊῦ, ϑίερῃ. σεορι, ποίαν Ηα(, 
βε 5608. εὖ θευΐίπι. φαθπὶ οἰδεῖ. εοπίπηοῖϊο ρᾶτῖ. 
μὴ εἰ οὐ ἴῃ βαάθην ροιίοάο, ἐατέον Ἰεοὶ εἰ 1116 ἔστε 
ἴῃ 2)7 τιῦ μι) ρεμάεαι ἃ" ὥρα, ἰιϊς μὴ γάρ ἰκ καὶ 
γὰρ υϑυαῖαυὶ να]ῦ, ἸΝϑαϊσιαπι Ρυοθάπλι5, Βεεῖε μεῆ) ---- 
εὐκτ. χαϊα μος ἴπ σορίξαϊίομε ψοχδαῖασ, οὐ φελού. 
χα ἴῃ ἕαοῖο. Π,, χό, (ὐοά, ἤδρ. μέλλοι, Ῥτορδωῖβ 
Ἠάΐ, ΟΡ 85.4ᾳ. βεώη. Τ,. φά. ρα ἐξομ. ρΡεπάεπι 8. 
σκεπτέον, τάς ροϑὲ οθἐκῇ τϑοῖς ἰμΐουν. ποΐϑιι ἴῃ 60- 
Ἰοη πιπιιαν ΗΠ, 1,, 25. ὦρα ρτὸ νι]ρ. ἄρα 5ετῖροὶ; 
Ῥεμάεωι ἤᾶθὸ {πος ἃ σχεέσῖτ. 566 ᾿πίουν. ποῖδπι νῈ]Ρ 
Ροβὲὶ πόλεε οὐιὰν ἢ, εἰ ΗΔΕ, πιιιανὶ. Οοᾶά. ἰτο5: δὲ 
ἐὲν ἄρα --- 1,.58. εἰ σοὲ (ρτο νι]ρ. εἴ σοι) σατα ΗΔ, 
Ὁ» 56ε4ᾳ. ἐμιοὲ 4641 (πο δηΐεα δεῖ σὲ ---Ἰ. 

Ῥ, 101. 1. 1. Ἅι].». πεεσώμεϑα. Ἐπιεηάανιε Πά, 
εχ ἰερε, ἀξ 4πὰ Ναιιμϊαο Οὐ, 81.Ρ.γ98. 1,..3, Ὑ]8. 

ὕνατ, ΟΣ. Τον. 1Π|. ά 



δά ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΕ 8. 

Θετταλικάςζ. ἘΦ 2. οοἄάᾷ, εἰ Βα5. 2, δπιοπδαχτοῖ 
1. οὐ Παἢ. ϑᾶρδθ :ϑῖαθ ΤΠθρβαϊῖοδα ἴῃ ϑιαιιὴι ἀδηη- 
πππὶ (οι Οσπ]οτσιι οὐ ρεάαπι ἰδοῖπγ4) ᾿ὰπᾶπι ἄδαα.-- 
οερθαμῖ. ΟΟ]οὶ ροδὶ Θδττ. ροϑβαὶ; τϑοῖα δηΐμιὶ Βοιι. 
σἱ τ 5644. δεϊπηβεπᾶθ 6886. σὼν τ. φελξ. εβῖ : ΘᾺ] 
“ΔΙ ΠῸ ΘΟΙῚ1}, ἂν ἢ στ Ί551η8 διηϊ. ΗΠ, σὺν τηλ]τι-- 
τι. 1. γ. βουλεύξε Βα85., φποά, πἴὶ ἀκ γκ ν “εάϊς 
ΕἸμά. Τι χε, υρελ., 801]; "; ἡ μῷ,.. Τὰ τῦ, ἀκόλετι:- 
κὸς εοἥ. Νίοεχπι, ἄδοβῦ, ἐνμ νον Ηάαΐ, 1,...χά.. ἘΔά, 
σψοιῖ, εἰ ποηη. οοὐά. αὐτῶν. Διὶ γεοῖε σνπ]ο. 56. Βα- 
θεῖ: 4υῖθαῖια Ιαειαΐαν ἃ 1189 4ιια6 51115 ποῖ δι 8 οοῆνο- 

Ὡΐδηΐοι ἠϊοῖα διιηῖ. [Γ,. 16, λέγωμέν τλλ]αῖϊξ ἨΔΓ,, 
0 ΠΟ Ορῖῖ5. ἴω 18. Ῥεχρεσδι ΕἸἰηά. βίης οοάά. 

δρυμει ἀεοάϊι. 1,.20., πο οοἄά, νευρὰ ὦ Καλλ. Ροβὲ 
ἔρως Ροππμῖ, 1,. 21. ἐσὼς δαὶ δά αλλὰ απὶ «ἃ πεί- 
σϑήσῃ (--- σεε ΕἸη4.) Ρεχιϊποῖ, 1... 25. Νίαϊα ἴῃ εὦ. 
Ἡςξ, ταῦτα ταυτὰ -- Τ,. ,λά. ἑκάστου δῖερι. Ἀπι1- 
4αγι ἰθοὶ., οοὐά, Ἑσοη βγη "1; Ἑ; εὑ Πά. Του πθττ πὶ. 

ΡῬ. το. 1. 2. ὙΠῸ. δὲ βούλει σὺ, ον. Ἐχ ΑἸ]Α. εἰ 
οοὐ. Πἰὸρ. εἴ τιδὶ Ἰοφποιαϊ ΡΙαι, ἐπιθη αν Ἠὰαΐ, Τη 
Βα5. 2. Ὅθε: ἔστω σοὲ ταῦτα, εἰ βούλεε, οὕτως. 
1,. 5, ἑτέρα 5ε}1. οὐταῖ (ϑεραπεύει). Ι,, 6. ϑορΒ., 
μαυα ἀπ 16 εχ ἰπσεηῖο δἤϊάϊι: τὴν πόλεν καὶ τοὺς 
πολίτας ὥ. ἘΝ ἐν τν οὐηΐϊῃτῃ δἰά,, οοαά, εὐ Ατὶϑε, 
Ἰοοιιομθιι τοϑιλποσαμὶ Βο. ΕἸ. εἴ Ἠ4Γ, Ὅμο οοἰά, 
τῇ τε πόλει. Λπῖς ϑεέραπ. ἴηιε}]. ὥςτε. 1,. τ. Βε- 
Ῥοιλλομοπι Ἰοοἱ 51}11}156 ἰὼ Γιδομοὲθ [ρ. 186 ἢ, δ16ρ}}..]} 
ἀπ Δἀνοσῖς 50}1, 1. τά, πο οοἄά, πράξοντως, 
Βερ. πράξαντες, Δὰ (δεμιιῖῦ, 544. ἴπ16}}1, τὸ, 1,. χθ, 
ἴ)λιιο εοάέ. πότερα. Ἰι. χ7. Εϊαα, ὁομλιοῖς Γ]αῖ, Ρτὸ 
μ. αὕτ. βουῖρϑιββε ἑαυτοὺς χυὶϊὰ πος ῥτῸ αὐτοὺς 
ἴῃ 2. οεοἀά. ἰερῖασ. Βὶ5 ἠπεστάμεϑα ρὑτο ἐπιστ, 
Ἠκξ. ὁ ἔδεε ἈϑΙΣ ΟἹ ἀεβιυιδθα πηοποῖ, βεά εἰ ἐστὲ 
δοατῖν [.. 20. ἂν ῥγὸ αὖ πιαυιᾳ Ἐϊλή, τ ἢ. Εάἀά,ς 
Ἔαμ5, οἱ ϑῖορῃ, ἐδίῳς ἦι. φιοά εχ ΑἸά. εἰ ςοά, Ἀςρ. 
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οοὐγδχουιπὶ ἢ. εἰ Ἡ. 1,.28. νουνεχόντως (ε νοτβ. 
Εὶς, εὐ 8ε:ν,) Ἰοροπάπμι σομλοοῖ Ἐϊηά. Αἀ διασ. 
ἴμ16 11, ἡ μῶν. 

Ῥ. τοῦ. 1.2: καὶ αὐἴς μηδ, ἄ, ἴὰ. Μδετνμι. οοά. 
οτηῖϊι. [,, 7. ἐπιχειρήσοντες εὐϊάϊι Ἠάΐΐ, φαϊα ῥ. 
101, 14. πράξοντες ἴμϊῖ. Τ,. 8. ϑῖερ!ι. εα. ἐπεσκε-- 
φώμεϊϑα, εὐ ἴῃ πιᾶυαο ὑΌνο ἐπεσκεψόμεϑθϑα, «αποά 
εϑὲ ἴῃ ῥτᾶθο, δάϊι. [Α14, εἰ Βα5. 1,] Ἰερῖ εἰἴατη ρο8- 
8ειῖ ἐπεσκεπτόμεϑια νε] ἐπεσκεψοίμεθα,.Κ Ἑι4. τγ6- 
εερὶὶ ἐπεσκεπτόμεϑα, αυὶα πιρ. ργδθσθῆιι εἰ 5εατι}-- 
τὰν: οααϊάδθπι πιὰ τ οαπῃ Β,εἰ ΗΠ, βεφαὶ ἄπο οοαά. 
εἰ εα. Βκ45. 2., Ῥσυδθβουιην αὐτὶ Ῥ]αῖ. τιδ115 αὐαἰαϊοαῖ. 
1... 9. γυ15. ἔγωγε σὲ --- ἘΞ. οοὐᾶ. οογτοχῖς Ηπ, 
Τ,. 10. θιιο οοαά, πρ.τ]7.τ.σ. Τ,. αι. ΟἸδηάι ἨΔῈ, 
ἰητεγνοραῖιο ἀϊσθοῖα ἴὰ ΟὈ]ΠΙατδ πῃ βίαἰϊτῃ τητιϊαῖα, πα 
Ἰ16οὶ πᾶνε: 7 ἤδη τες ἀλλ. 1Τι. τό. εὑρίσκοεμεν 16-- 
δεμάππι απ ἐὲν ἐχοϊ 1858 μαῖαι ἨΔῈ, Τὶ. 17. ἀνϑρώ- 
πους ἀοΐετνι ᾿ὰθεῖ Ηά., τποῖτν Βυΐῖαν, Τι. 21. κδραμέαν 
«οἵ. ἤορ. πὶ ϑ.ο]. δα [,46]1. Ρ. 187. Ἀ. 81. γον ἴτεμὶ 
ἀϊεῖταν ἴῃ εο8, {πὶ δ] θυ δι τ15. ΔΚ Ὁ15 οὐ πβοῖ πα τι6 π6516- 
οἰϊ58 δα πιδΐοσα δίαῖιπι τόνε γό]παῖ. 1,, 22, Ὁ]. 
δοκῇ. ἘΦ Ἐερ. οοἄ. ἐπλοπείανιι Η4. δοκοίη ταδ]εραῖ 
Ἐϊμά, 1,. 25. Ῥυο εοἄά, ἄρχῃ ἄρτι. 1,. χ7. Ὑαῖσ. 
Ῥοβὲ ἀἐλλήλ. ἰῃΐετν. ποῖα οἱ ἴὰππ τένα Ἰθρῖσαν, ὅον- 
γΤεχὶϊ, οο. Ἀερ. ἔανοῖο, Πά, (οα. Μέεοχηι. πεποίηκα 
τῶν πολιτῶν βελτίω; 

Ῥ. τοά. 1. 4. ϑἴεΡἘ. πηᾶτρ, γροΐ [πϑβοῖο ἩΡ1|᾿ ἐξε- 
λέγχῃ. 1,. 0, τοιόνδε Ἀδρ. ἄξεβὲ, βοᾶ χῃδγρὶπὶ δά- 
βοτρίιμῃ. [5, 11. Βοβὲ ἡ μεῖν ψυ]ρ. ςοϊοῃ. ΡῬίθπθ ᾿π- 
τοσραηχὶς ἨΔ. ὑπαὶ εοάεπι 7 ρχτὸ 7) βουῖρϑὶ.. 86}}1,, 
οομηπιαῖα αιΐεα ροδιῖο,, πηδίτις δέ ]ορὶ, 1., χ5, ,Ἐ44. 
δπῖα ϑ:6 0}. εἰ Ἠά, 1.1} ἀϊνίθια ὅτε βέλε, ---- 7. απῖε 
ὅπως ἴὰ 2, (οἀά, οπιιιῖ. 1... 22. Ῥτο δηλονότε οἴπὶ 
Ἐσμᾶ. ἄρφράϊ δῆλον ὅτε. ἴ.. λ΄, Ῥχρ ἐποίε ἄπο οοὐά. 

Ζ 2 
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εἰ Βαᾶ5. ἃ. γαὶ, 1,..27. πῖρ, δεῖ. Ἐ 4, οοὐᾷ, δήχοι- 
ἄανι Ηὰ, 1,. 28. τέ οὖν δὴ 5.1}, τοῦτο διαφέρεε. 

Ρ. 1τοϑ. 1. 1, μοὲ ἴπ 2. οοἀδά, ἄδοϑθῖ, [.. 6. πο 
εοὐαάᾶ. μεσϑοφορίαν. Νομ ἀς γι] τᾶν] ἰδηΐϊαπι, δε 
{πιου 5 δι ρεμήϊο ραΡ]οο, ᾿πάτοῖ}}} πποσοθάθ ἴῃ ρυὶ- 
τι 15, ἀῃηϊεγρτείαϊαν οπῖῃ. [,, 7. [π16]], Θραγίδῃιϊ, χυΐ 
οἴἢ ΡΥ Δ511015 ΟΧΟΙΟϊ Δ Οπ θ 15 ἀἀπιοίπηι ἐϑϑθμΐ 
ἀεοάτι1, διιτεβ οοηΐτιθα5. τπὖ ΔΙ] οἰαα Παθιιοσιμΐ. Ϊ,. 12. 
ψ]1.». ἐγεγόνεισαν. Αὐἰοσαπι ἔοσιηαπι γεγόνεσαν ὁ 
Μθοσπι. τοοορῖὶ ΗΠά,, ἴῃ Ατρ. γεγύνεεσαν. [. 18. 
αὐτοὺς γοοῖ λακτίζ, ε οοά. ερ. δἠάϊιάιϊι ΗΠ. Αη- 
ἴεα βιρεν ὧν ἴῃ Μέδενμι. βοσιρῦαππι τίς, 1,. 30. 7) ΡτῸ 
ναρ. 7 α οοἂ, Μεεγμ, Ηα, 1., 22, Ὅυο οοὐά, ἐπο-- 
δείξοε. 

Ρ,. τοῦ. 1. ά. Νοπ ἄϊιδενῖα Ηουῖοτιβ εἰχὶς, 564 Οά. 
6, 175. 8, τόδ. τις τείουυι ροββδιιῖ, [Γω. 6. ὅ ἄδεάϊ 
ϑιορῇ., ὃν φποάᾶ ἴῃ εἀά, εἰ ςοἠά, ε50, ἰρτο εἰς δ») 
τονοοανῖῖ Ηὰ, 1. 12. ψα]», ὡμολόγεις. πηι Ηά, 
ἐ ςοοἥ. Νίοογμ. εἰ Εἰς. ἀσής Βγαθβϑοηβ. ἴῃ Ἀερ. ἉΈΤτι1}-- 
4πε 651. 1. 18. Το σοἕά, εἰ Ἀ658. ἃ τῆϑητι γεο. δεοὶ 
αὑτὸν τ. πρ. [Ιμϊῖ6]], ερ᾿δίαϊα ΡῬυυίαπιιπ). ν, Ἐοα, 
Ῥοϑβὲ ἔνεπ. ἂν Ἰοσο ρίοῦ σαπὶ Ηκ. ροβιι ᾿πΐευτ. μ0-- 
ἴᾶτα, 1,. 20. Οὔκουν ρτο Οὐκοῦν τεροδβιῖι ἴαπὰ ΕἸπά, 
1,. 1. ἘΔ: νεῖ. καταρχάς. Τ,.. 5. Ὑ1ρ. ἡ δ. Ἐ 
2. οοἄάᾷ,. επιομάανι ΗΔ. 10, 27. Οοά, Μέεετμι. ὡς 
οὐδένα --- 

Ῥ. 107. 1. 3, Ἄυ]ρ. ἐξίσου, φιοά ἨΔ, πιυΐανῖῖ, 
Ι,. 4. ἐκπέπτεεν θὰ εβὶ, ϑυαϊϊα ρΡορῃ οχοϊάογο, 566, 
δ οἰνιίαϊε εἰϊοῖ. ἴ,. 7. Β85. 2. ἐργάζηται. ΟΡ58ευ- 
γαπάπηι ὃς βούλει ρ]αμα πὶ [αἴ 4αἰνὶ5 ἀϊσίμμπ, 
Ι,.11. Απις μεσαβιεβ. τλαῖς τὸ Ἵκοϊάϊδδε αὶ δα θῖη- 
16 1115} σθηϑαῖὶ ΕἸμή, Ῥεπάοι ἃ δοκοῦσε. 1,. 35. Ἤτιο 
οοἷά, εἰ Β5. 2. ἔγωγε οὖν. Φοά, Ἐδρ. ἃ πιϑπτι 566, 
ἐγὼ γὰρ --τι Τὶ, χῦ. εἶναε πον τοδυπᾶάδε, 586 παηιῖδ-- 
1Ὲ1 Οτδιιοηδ ἴοσμᾶ. Ἐν, 27. δεγῷ (Βα85. δεγῆ) Δι- 
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(166 Ῥτὸ ῥεγοῖ, ᾿δεγοίη, ν. Βαυιίπι, ἴν, 1. οἱ ἴῃ Ἀ]018. 
Απεϊᾳ- κα. Ἰαϊϊπε δουιρίο νοὶ], 1}. ἔλβο. 1. ρ. “55 585. 
Ι,, 28. τἄλλα εἀϊάϊι Ηάϊ,, Εἰς. νουβϑίοη θην βεατπτιΐτυο 

Ρ. τοϑ. 1.1. Ὑ1ρ. ἐξεπ. δέ σοι. Αι δὲ ἴὰ 3. ςοἠά- 
εἰ Β85. 2. οὐ ϊϑδπι 46] εν τ οὔσῃ ἢ. Πά, 1,.6. ἐστεν 
ἴῃ 2. οοἄά. ἄεδε5ῖ.. ϑἴορ. ἀεάιι δόξαε τε --- αἱ τε ἴῃ 
οείουῖθ ΠΡ ῚΒ οὐηΐθιι5. ἀδεδῖ, πάρ ἀδ]ονουπην Εν, Ὦς 
Εἰ. ἢ... 1,, 9. 15. ἢ δη -- φιοά ἨΔ, σογτεχῖῖ. [μ. 
10. πο εοοἄά. τούτων ἄρχειν προσήκει. Ἰ,. τ΄» 
Ψω]ρ. δεὸ δεῖ -πο αὶ 5. οοὐάᾷ. την ἨΠΪΕ, ϑεσηῖο 
νοάάτιαν ΟΡ] ΙΖατ5. 1.. ὃ. τασυτὸὼ εἰς. Ῥεπάφηξς Ὁ 
ὅτε λέγω (αΌϊ τπιᾶῖ6ὲ ἘΠη4. οογήοχιὶ ὅ τε λέγω, 6 
εοὐά. 2.) 1... 27. ὅτε ροβὶ σπουδάζων ε “. οοὐά, κἄ-- 
ἀτάϊ. ϑίερ. ἀρτοποιεὸς, αὐ Βδ5. 2. εἰ οοᾶ, Βερ.» 
μανα ἀμρὶθ δείαπι Ατπι|ρ. οἱ δίδου. οὐ ἴῃ πλᾶτο. ϑιθρίι. 
»ἷκι ρῥυδθς, εἄπ,, [ΑἸ]ά. εὖ Βα5, ι.] ἀρτοκόπος, 5κεἃ 
ΦΙ τ γα πὶ Πα ὴὶ Ἰοοῖ.. Θομ ἔγτηδὶ πιο δοααῖϊαν ἄρτοις 
παρασκευάζων." ἀρτοκόπος Ἰάομδῖθ ἀ6 οατιϑὶ8 "δι 1- 
ἐπογηὶ ἢ, οὐ Ἠάἢ,, ἀπὸ5 βοατατι8 581). 1πα.  ΤΊ]Ο, 
ἈΠ. τὰδ]π1 ἀρτοπόπος: 

Ρ, τοῦ. 1. χ, ϑαυμαστοὶ νλᾶνιῖῖ ΗΑ, Τι. 2. (σά. 
ἭΜΈεε. ἄρτ, παρασκ. ϑαυμαστούς. Τ'ι. η. 1)πο 
«οὐ. περὲ ἑχυτῶν. α]ε δηῖβα Β85. α. παραῦσκ- 
τοὺς ἀνθρώπους. Ἐ,. 8. Οομμπια ροβὺ τύχωσεν 51ι15- 
σὑ11 Ἐπ... Τάεμι 1. 0. 5. εὐϊάλι: ἐπαεν. ὑπ᾽ αὐτ. 
πρὸς (Ἰμδιιρεν). ἀπολλ, ---- Ὥπο εοἄά. πρὸς αὐτῶν 
δοα ἴῃ τπὸ ὑπ᾿ βιιρειβου, ὦ, τι. δ]ρ. οὐ δ᾽ οὖν. 
Ἐ; ὅ. οοά. εἰ Βα5. 2. επιεπήαγις ΠΕ, οὐδ᾽ οὖν 5ονυὶ- 
Ῥϑιῖ ἤο.. Τὶ. τά, Ἠς, ροβῖϊο ροϑὶ ἔυμβ. τε σονπυπιλαῖο, 
εὐϊάϊε ὅταν δὴ --- οἱ πᾶθο οπιηΐα ἔπι χὶϊν) ΤΠ 1|5. 60 η1- 
τηοάς, δὲ βαθεῖ πῃ. 1. Ἔχρ]απαπαϊ γί, 1... 20. Πὰ9 
εοὐά. τούτοις. ἐργάζεσϑαε 1ι. 1. ΡῬῖὸ πόιεῖν. Ι,. 
21. Ῥτὸ ξοιούτους Ε1ὸ. Ἰερὶι τούτους, Ῥτοβαμτθτι5 
Ὦ, εἰ Η, Τι, 58. αὕτη εἴ πᾶθς, σπατ δηΐθα αἰχὶ. 

Ῥ, ΄ιο. ἴ,... Οοά. Μεετ. ἐγκωμεάζουσε τι εἴ 
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Ῥ. 100. 10. ἴων 15. Οὐ δας δι 1[ἃ Ἰαἰογγοραϊῖο 
Οὐ" ῬΕΒΡΟΠΒΙΟΒΘ, οἤδησαι, μιᾶναι] Ἠάαΐ, Ἰ6ρὶ: ---ς τὴν 
πόλιν πεποιηκότες ἄρα ({τὰ οοή, Μόοντα,, δὲ τϑοορὶξ 
ΤΙ πα), ἄδεκ. --- ἀπολλ,, ὡς ὃ τ, ἃ., τὸ δὲ ὅ. ψ. 
ἐστι, -1,. τά. δοτίρῦαπι ἃ ΡΙαῦ, μαῖα Ηαξ, ὑπὸ ταύ-- 
τῆς τ. π. Τι. 30. 585, ΑὙΙΒΕΡΡαμ, ρδὶϊ, αυὶ ΡΕΪπλτ5. 6 
ἀϊδοιρι] 6. ὅσον, πιοροθίθμι ρουϊονιῦ, οχιδίπηαί ΘΟἈ], 
Ι,. 25. Ἠαΐ,, δ'μ6 ἌἽοάὰ.: δυιοϊονιἴαϊο, ἀεάϊι καίτοε 
τούτου τ. δ. 1. χά. ἐξχερ. ἐδεκ., Ἰαϊπιδυιτῖα ΠΡ ονά-- 
ἰ0ο8. 1. 25, 44. δπῖς δίορ!,. σχόντες, 4. οοὐά. 
ἔχοντας, ϑϊῖε}8. Ἰεοιίθηεηλ ἢνμιαὺ οοά. Ἦερ. ἀπο- 
κρένεσζιαε Τιερ 

Ῥυχχις ἵς ὁ. .Η1αϊ. Ραποῦθπμην 1900 3161}1 1Π16}1. Ῥοδὲ 
ἀποκρ. Ῥοϑιιῖῦ, τοῦ αδα ἱτομῖοα ἤϊεία δἰηῖ, Ρτορδηΐθ 
Βαῦίαν,, 4π105. δθατιαῖαδ 51τ|π).. 1910 οοἀά. νῦν γὰρ 
-- Βερ. νῦν γ᾽ οὖν. Ι,. ἅά. Ηϊο ἀποαιο 3. (οάά: 
ἐποκχρένεσθαε. ΤΙ... 7. ἔπειτα γχο ὅμως. Τ,.0. πο 
οοὐά, ἀνθρώπους παεδεύδεν, Τ,. το.5. [π Ρτοΐδρο-- 
γὰηι εὐ Ῥγοάϊοιιν ᾶθο ἃ (Δ]]Π[{6 16 ἦϊοϊ. οεηδεῖ δε, 
1,.1.. ΠΑ , σοπιϊοῖς: τέ δ᾽ αὖ -το λέγεες (φιοᾶ ρο-- 
βἰτοσηπαι ἴῃ οὔ, Μίδογηι, 86 οππὶ οουσοοι.) [,. 15. 
γ]5. μακώρε᾽, ἐσεὶν σ. Ἐ' οοἄ, Νίδενπι. ἐπιεπάανὶς 
Ἠΐ, 1,,͵ χὅ, σά. Απρ. ᾧ αὐτοὶ εἰ ἀὰ Μεοτηι. 51- 
ῬεΥβοΥ. Ἰοοῦθηϊ οὗ α᾽., εχ Ατιοᾶ ταϊῖομο » 864 ΡὈΙαῖο 
ΒΆΘΒΙτδ. ταᾶναι δισιι ισᾶσῃ ὙᾺ]Ρ ΤΟΙΣ 5641}. ἴω 24. 
ἢ --- κατηγορεῖν 501]. δεῖν. 

Ῥ, τῷ. Ψυ]ρ. εφαᾳεροῖ. Ἐ ὅ. εοἀά,. εὐλοηᾶανῖὲ 
ΗΔ 1, 0, Ὑπ]ρ. ἀλλ᾽ ᾧ μόνῳ, αι ἀαχίτον ἴμ16]]. 
οὗτος ἐστι. Ἐ, ἃ. οοὐά. ᾿ὁπιελἀδυυιι Ετηά, εἰ Ηαξ, 
Οοά. ἢερ. ἀλλ᾽ ὃ εἰ ἀλλὰ ὃ δαρειδον, Ῥγὸ ἄσφ. 
ταύτ. ἴὰ εοτνι. ἀσφαλεστάτην. Ἱ,. τὼ. Δηίε ἄρα 
Βερ. δάάιτϊι ἐσείν. ἴ4. 17, Ατὐιΐσαην [ὉΓΠλ. δεοεκοίη 
Ρτὸ σ]ρ. δεοικοῖ (Β6Ρ. δεθεκεῖ) ε Μδεον -: τοϑι ταῖς 
Ηά4Ε. Απῖρα ε44, νεῖῖ, εὲ ἤδο. αὐτοῦ. . δ, μὴ 
φάναε 561}. τένα. 1.. χὅ. Οἰπι ΔΕ. τὸ ὦ, νπ]ρ. 
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Ομ ἱβδιηῖ, δά :4ϊ εἰ ἀντευπείσεταε (ρτοΡ. 5.}}}.) ρτὸ 
ν]». ὠντ᾽ εὖ πείσ. δονἱρϑῖ, Ῥυῖιδ Ἰηρτιδθ χαῖο, ρο-- 
βἴουτι5. ορροδβίτιπι νσευποιεῖν ρορίι]αῖ, 864 «ιιᾷ 
ταϊτίοης 568}, εὐ δῃΐο ὁ εὖ π. 46] 6} νοοῖ, πθδοῖο. 

ῬΡ. ιι. 1.3}. Τηΐουν, ποίΐδπη ἰΙοοο ῥαποῖ! ροδὲ ὁμεελ. 
ρῬοβιῖ. 1,.. 4, Αμϊο χολακεύσ, εχοϊάϊθθε ὡς, 5δι15ρ1- 
στιν Ηάΐ, 1,, 6. ϑίορῃ, ἴἢ πιᾶγο, ΝΘ οβιι5 οδῖ 
ἰἰλο Ἰοσῖι5 οἰ ἔοχίαβϑὶθ νοσὰ5 ΔΙ ΠΙσχαοῖ ἄἀδδαμς; Οοτγμδῦς 
ἐτηθηάἄανις ἰΐα : εἰ μή σοι υσῶν (ϊϊα οοά. Οοτη.) 
ἥδιον γέγνεσϑαε λείαν, ὦ ΖΞ... πχο]λτ5, ΡΥ μοθτι5 
οἰῖδην ΗΟΌ 1], εὐ Ἠαἢ,, Οαδθδι}.: εἰ μή σος υσῶν 
γὲ ἥδεον εἶναε λείαν ---- [τὰ τις ρονεαεθιι ΤΊπδαὶ 
Τὸχ. Ρ. 174. δορὶ (α5, ομιεπ ἀαυο6 1 5851} Βα ΕΠ. 
(ἀοάά, απο πο ἰανοηῖ. ΘΆΠΙΠΣ 6586 Ἰοοιηὶ 6 ΧῚ581-- 
πλασαπὲ ἘΠη4, εὐ Ἠδοιι54. η151 αἀποά ]εῖο μη) ροϑι εἰ 1ὰ- 
ΒΕ Τϑοῖδ ΡΟϑ56 σρῃϑ!, ΘΟΛ]. πιαϊαϊ: ἡ σὸς δῖυ- 
σόν γε ἥδιον καλεῖσϑαε; Νεχας δηϊηὶ οραβ 6558 αὖ 
λεία δὰ φυονουθίαίεμι Ἰοσαιτῖοπεμι (46 φὰὰ δῖ, νἱ 4.) 
αΦάαίαγν. Ῥοβὶ ποιεησεες (Ρὶ νι]5. τηΐουν, ποἴ8) 18 -- 
ἱοΥρῖτ 6556 (Δ } 110115 βαρ ομθ (56 απ ἀοθεῦθαῦ: 
ΘΎΑΥ 5518 ΡΟΡΊσΪα {101 τηγι 6 }» 1) νυν ἀοσιιης Ἐ. 
Ηοιι54, εἰ Ἠάΐ, (τὴ πος ροβαὶ ᾿ϊμεοΐϊαιη. γὲδ ὑμ 
ρου. ἄεδοδί, ργορδιηὶς Ημἰ, Δά ὡς Εϊπά, {ιε8ιῖ 
καλέσουσε α καλεῖν τορεῖϊ, 564 πηι ὡς 5οΥ δὶ, 
Γ,.. το. Ηἰο καὶ ἴῃ ὑτἰρδτ5 οοἠά. ἄδξεβι, τάδ τιθθ1η}8 
᾿Δ0]π|81, ἴ,, 14. 51ῈΡ}}. τῃηᾶτρ. γ»γθαϊάδηι νεῖ, [π6801-- 
η1τι5,), 481} χαὲ κακῶς.“ Ἑϊο. καὲ αἰσχρῶς Ἰερῖδδὲ 
νι ἀοίμν, ἴ..18. ϑίθρῃ. ε, πεστεύεεν. ἘΠλ4, νοιῖ. 16- 
οἴϊομοπι τοδί τα Πα, ροσὶ Εἰπᾶ. Οοά, Πς6. ὥ, μ. δο- 
κεῖ, ὦ Σ., πιστεύειν. Μοχ Οοτπ, οομίοεοὶς δἐἰσαχο 
ϑείης, φιοά τεοῖε ἃ ἢ. εἐ ἢ. τοριάιαΐαν, Ρχὸ οὐκ 
κὧν ἄιιο Οοάά. οὐκ ὦν. ἴἵ,. 20. ἄν διῖο εύχοε οὰπὶ 
Ἡάἢ, δἀάιάϊ, ᾳιιοά τιδιι5 ῬΊαι, ροβία]αῖ, 1,, 21. ΒΊ ΡΠ. 
κινδύνων αἰ εοἄἂά. Ατιρ. εὐ Νίοοτηι. κενδυνεύων εχ 
οἀᾷ, γεῖῖς εὐ ἤςρ. τεδιιϊτποσας Β. οἱ Ἢ, Ῥτὸ ὅ ἀε- 
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ἅἰι ἨάΙ, ὧν, πἱ αὦ τούτων ὕοη τενος τοὔδυδιισ, γβοῖο, 
564 ςοἶά, ἀράϊουπι. 1.. 22. το οοαά, πονηρός με 
ἔσται. ΤΠ. χὅ. Ἐθρ. εἰσαγάγοε γτορ. ΒΒ. 1, λά. 
Μδοχη. εἰπω σοε- 

Ῥ. τιά. 1... γῦν Ἦδ5. οπι. Τ,. 8, Ἤτιο᾽ ςοὐά. ἐν 
τοῖς τοιούτοις ληφῦ. ἜΣ 10, Ψα]9. Ροβῖ ἀνὴρ εο-- 
ἴομ, τεοῖε ἄεϊονι Ηά. οἱ χαὲ αὖτ, αα ἀπ ξοοθα: ἰχαχὶῖ. 
Τι. 11. ϑίερᾷ, οππὶ εἠ, νεῖϊ. ἐχναέψων εἴ ἴῃ τλᾶγρ. 
»» Εθοῖμ5 ἐσχναένων : Ἰϊοοῦ ΔΙτπιᾷ {ΠΠ1π8 οἴΐατηα δου ῖρῖι- 
ΓΘ ΘΧΕΘΒΊΌ]α αἰΐογαπῖιτ. Ηος ς ὅ. εοἠά, εἰ Β45. 2. τὸ- 
βεϊταθταηῦ Ε΄, Π, εἰ Η. 1, 152. Ῥοβϑὺὶ πεχρότατα 86- 
ἀἰύαμη τε τηδ]ιὶ ἨΔ, Μα]ε Μδεοτη, πέμματα. 1. 14. 
Νοὴ εὐωχῶν ΤΟΡΟΏ θα ἦτιπὶ ων. ναΐρ. ἘΠΏΒ Δ η5 ἀοοοὶ 
Ἠαΐ, Β45. 2. τέ οὖν οἶδε; απ τέ οὖν ἂν οἵδε ΘΟΏΪ1ΟΣ Ροι- 
ἐδῖ. "0 τ. 168. 7) εἴποε. δῖε]. πὰρ. 9 Εου, 7) εἰ εἰ- 
σῖοε, τι ἀἢἴα ὁπόσον [ὩΡῚ γα}. Ραποίαμ] ΡΟ  18:1-- 

[0 1} ἰγ ροδιΐβτηθ, δ Βεσορογαμι ΕἸ, εἰ Πα, Τὰ 2. εοἥάέ. 
ογαὶ δὲ τὸ ἢ αἴᾳφιο ἴ1ὰ Η. ΙΕΡῚ 1πθ51, Τ,. 320. θαυ 
εὐδάᾷ. ὅ τι χρὴ ποεξδῖν. 1. 27. Νου καχηγορδῖν 16“ 
ϑεμράπλῃ 6556 Ηα , ἀοοσεῖ, 

Ρ. 1᾿15..1, 1. δϑεσ. ζαῦτα πείντα. Ἐ,, 5. Τω 
51 6Ρἢ. ροβϑῖ πράττω σογηπλα, πὸ γέσρα τὸ ὐμ. ὃ. τ, 
Δθ50} 16 ἀκιμον 564 σου ᾳφαοά ἴῃ οαά. νεῖῖ, 
ἰδοϑῦ, πες Εἰ. μαρυϊῦ, τϑοῖθ ἄθεον Ἠάί, 1. 7: 
ν]ρ. ὑἑπάρχεε. Ορίδι, τεροϑαϊδ ᾿δπὶ ΕἾο, εἴ 6 ἢδο. 
ΗΠἢς Τάφω ἐν ἀο]οιὶ πλαντ]ῖ, ἴ,. η., πὸ οοαά4, πέρὲ 
δΔηϊς ὑϑδεοὺς οἵα. ἴ,. 12. θτπὸ ςοοὐά, ἐξελέγχει. 1. 
15. Μοεν. ἀποθνήσκων. Τ,.. 17. Ὥυο οοὐά, ἄν 
με ἰδοις. Τι. χο. Ὗα1ρ. ἄλογος. ϑτερἢ, πιᾶυρ. »,͵7γθαί" 
ἀλόγεστός Ζε. ἮἯἮος ὁ ὅ. οοηα. οἱ 45: 52.. 6ΠΠΠὶ 
ἩΔῊ γόρερὶ. ἴ,. 20. Ὥερεθαι ριορεὶα 6586: τὸ δὲ 
οδικοῦντος ὑπ β ο Τ,, “5. ΡΙαί.. δἰ 8108. 
φησὲ, πιᾶῖθ, ν. Πάρον ἐλ 3ρ; ΡΊαΣι, μῦϑ: »ν» Ῥοδὲ οὐ- 
μεεκε τλοῖτιῖς ροπΐ.. 560. δὲ ὅῖ1᾽Ὸ, ἐγῴμαε τιδιι 
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ΡΙαι, Ἡδπλονὶ Ἰοοῖιδ εδὲ ἢ. ΧΥ͂, 187, 55, γὺρ ἴῃ 
δου. ΟἿ. 

Ῥὶ χτὖὸ,.1.5., ῬΤαις καὲ ἐπὶ Κρ. ῬΙῸΡ. Ἠσῇ, ἔτε ἴὰ 
2. (οἠ4. ἄφοδι, 1, 5. Βδρ. ἐπειδ᾽ ἐὲν εἰ δᾶερ6. 1, 
. Ὑυ]ρ. τἰσεώς τε καὶ δίκης. Οτάϊηεμη, Ρ]αὶ. 
Ριδεθῖμιθ, νοοῖ ἴηγονῖι Ἠάῇ,. Ῥτο ξίσεως ΤΠεοά. 
κρίσεως, Τῷ, 9. ῬΙαι. οὗ δὲκ. εἰ ἴῃ οοᾶ. φαοάστι ΡΒ. 
καὶ δῃὶδ ἐπὶ Κρ. αἀάϊτιαιν, 10. το. Ῥοβὶ νεωστὲ γιιῖς. 
οομλπνα, αιοα τεοῖς ἄο]ονῖε Μὰ, ϑθαβιι5 ΘὨλμὶ δδὶ: 
ῬΘΟΘΣ δάϊτις [ον]8 ἱπυρειῖο. ἴων. 11. τῇ ἀπὶθ ἢ ((- 
ον Ηάῇ, 6 ΡΙπι. δἀάλάι, 1. 12. Νῖ4]ς ΄]. ὅτε --- 
Αβῖθὰ ἴῃ ΡΙαῖ.: ἔπειτα «ἡ δίκαε πως οὐ καλῶς 
ἔκροίν. 1, τό. οἱ δαὶε ἐκ ῥέοι. ς ῬΊας, δἀἠ1ά 1 Ηαΐ, 
Μα]υὶ ἐκ μ. »ν. ἐκ σὰς ἐλ. ἵππρὶ, 0. χά, ῬΙαῖ, σφέσε. 
ρει δῦ ρραά. τοξγὸ παύσω, 1,. τᾶ. ῬΙΘΏΪτι8. 
Ῥιμιι. πολλοὶ μὲν οὖν ἰσως --- Ἰ,. αά. αὐτῶν ῬΊαι, 
Ἐχ εὸ τὰ ροϑὺ ὀφύδαλμ, οὐτὰ ΠΕ. ἰπβοχσι. 0. 28. 
ϑίθρΆ, τηᾶτϑ. ογραΐ [ἰὼ Β45. 2.} ὦτα καὶ ὀδόντας 
καὶ ὕλον τὸ σι Ἰὼ Ἀερ. καὶ ὀδόντας 5πρεῦϑοι. 
Μ416.: “1 δ. Ϊαϊ. ἐπιπρόςϑεσις, {ἀπυοὰ τοροῦὶ νο- 
1αἴὸ ον. (ἐπεπρόςϑησες 5ενὶὈ. Ῥοαρ. ἀοοι11). ὙΠ]. 
τοοῖϊα πεῖν Πα Π,, 27. γ]ρ. ατἱ'τῶν, ΟΣ ἴᾶτὶ ΗΓ, 
(ργδεειπὶε Μδεσηι.) βιαίαν. [,. 28. μὲν α. (οάά, οηϊ- 

Ῥ, 117. ]. 2. αὐτῶν «ιοῖ ἴῃ 2. Οοἀά. εἰ ΡΙαϊ, 
ἀδδϑ, ἘΠΟΙΏ1Β ᾿ποΐ5.. Νὴ ΘὨ ΠῚ τοοῖς δήἀάιτιν ἴὰ 
Ἀ6ρΡ. αὐτὸ ουι. [,, 7. ΡΙαι. ἔρ. ἁπάντων --- καὶ ἀῃῖα 
καταλ. νυ]ο. οτη ϑϑιλ 6 5. οοἦ, Βα5. 2. εἰ ΕἸς. οἰἴδπι 
Επι5. τθρόϑυῖ Πα, [ἢ καταλ. ΘΘΏΘΥΙΘ. πλπϊαίϊο ΏΟᾺ 
1 το τ 6 85. οϑὶ [ἀοἰὰ. ἐπὲ γῆς Ἐξι560. ἘΠῚ ΠΉ {16 1151- 

ἰδ. Ε.. 8. Επι5. ἕνα δὴ δὲ. 1. το. ᾿Ασίας. Τη46 
ΘΠ ΠῚ πᾶ ΘΥΉΤ1Π). ΒΘΠΤΙ 5 ἀποθθδηϊ. Τ᾽, χά, Ὅτο οοαά. 
εἰς τονταάρτ. 1,.17. Ὸ]8. ἐὲν ἢ ἀπόῤῥητον (ἈΆΒΏΚ. 
ἄπορον τΆΆ Πα 10) τι τῷ ἑτέρῳ. ἴχ ΕΊαῖ. ἐὰν ἐπόῤῥ. 
τε 2. τ. ὃ, την ὁ Δἴδευτα. γοσορῖι : ἐὰν ἀπορῆτον 
τω ἑτέρω. ΠΑ, ργδείενεα τὰ 6 νυ. δὐάιάιι, αιιθοὶ 
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δοααθτι5 δῦτη, Ὑαῖαπι δἀπιοάτπι Δ ΠΙΖΌΙΠ δδὶ, Τῇ, 
18, Μεενι. 2) 7) κρίσες, Τὶ. αι. τε ροδῖ τοιόνδε ε 
4. οοὐά, «αἠαϊάϊι Ηἀἢ, Δηῖϊς ὁ ϑάν. ΡΙαιϊ, δάϊιοὶς 
ὅτε, 1. ,αθ, 5. Ῥοβὶ τότε σῶμα Ἠεπεᾶ. ἀδε556 4]1-- 
«πἰά ναῖπ8 δα αϊ νοϊεῖς καὲ ἢ ψυχῆ ---- κε Ἠα“, τχα1- 
εαῦ, εα ΘΟΙ ΙΟΕΙ ψαΣθ 15 ἢ. 118, 12. 

Ρ. 118. 1.2. ἀποϑάνοε ἄυο οοἂᾶᾷ, Τ, 5, γυϊρ: 
οὕτως. Οὐοντοχὶϊ 6 Β45.2, Ηάβ, 1,. 5. ας». ἢ 
μαστεγίας εἴ πχοχ ἢ κατεαγότα. Τ,.. 6. οὐλὰς ἀε 
ΞἸ]οβϑοιηαΐα βιιϑρεοΐαπι οδὲ Ηά, Ι,, 8, Ψ]ρ, μέρης 
ΘτΕΡἢ. πᾶ. γραΐ" μέλη.“ Ἠοο ε ὅ, οοὐή. εἷ Εδπι8. 
γοροβιῖ Ηαΐῦ, ἴ,. 9. ϑἴδρῃ. πιᾶγρ. η͵7ἵραέ" ταυτὰὼ 
ἐνδηλα.ς Ἐχρτεβδιῖ πος ΕἾο. ϑεᾶ οἱ πῖοχ εἰ σζαῦτα 
πώντα. τι. Ἅυ]». ἦν, 5εὦ Πρεγίεοιο μΐς ποὰ 
δϑδὺ Ἰοοιβ; ἀδάι οαπ Ἠάΐ, 17) π, ἴ,. 55. πο εοὐᾷ, 
ἐξομύρξατος. Ῥοβῖ σκολεὸὺ ἰτε5 οοἶά, καὲ παβεπξ 
δηΐς ὑπο, ἴ,. 26. ίαϊ!ε ροβὲ εὐϑυ νυρ, δοΐσῃ, 
ορα δεὺὼ τ. α. α. τετρ. ποπ δά βεχψιθηιῖα, 564 δά 
δαϊοοοἀομιῖα ρευϊποηῖϊ. γιάοταπι Β, οἱ ας, ἢ, 28, 
ὙἼτο5 οοἀά, ἄκρατίέας. δ λυν: ; 

Ῥ. χη. 1. 6. Δηΐς ὀνένασϑαε ἂρ. δι, δάάϊτις 
τῷ ὄντε. ---ς Β΄ερἢ. γπᾶτρ, " γραΐθα5. χα. παραδεῖ- 
γματα. ΔΡ. 81]105 δοῖς, δθς Ἰαπιδπὶο5 παράδειγμα 
91η6 τί. Ἐσογβδίευὶ εἰ Ησιιϑ4, οοπίεοῖατα, παραδεί- 
γματε ποι Ορτι5 δϑῖ. ἢ. 8, Ὑ]}». πάσχοι Τὶ ά. οοὐά, οἵ 
ἈΠ, ΠΡ Υ. ἐπιθπάανις Ηαξ, 1,. ο. ΕἸπά, ργαδεπηΐο ΕἾ6,» 
ἀεάϊιε ὠφελούμο, τι... Τι. αὐ ιο οοὔά, ἀμαρτήσω- 
σεν. Τ,. χ5. Ἐπ5. εἰ ΤΗοοᾶ, οὐδὲ γοὶρρ ---- Τι. τά. τοὶ 
δηΐα τοιαῦτα α 2. ςοἀά, εἱ Βα5. 9, αἀάτῃάιει ἨΔ, ἴη 
ϑ14. ἀνέατοε πάμπαν γίγνωνται. 1,. 18. τοεαύτας 
δηῖς ομαρτ, αἀάϊι διϊῖᾷ, εὐ το μεγ. καὶ οπῖ. τὸς 
μεγίστας Ἰὰὰ5. εἰ Τδεοά. 1,. 55. ἕγα οὐ. Ἐλι56}. 
δοἀ εἱ αἀὐάπιν οὖ πλεῖν ἴῃ ἴ4}1}01τ|8. ἴ., 25. Βερ. 
τοὺς τῶν παραδ. ὍὭὍντιο εοἀά. τούτων τοὺς τ. π. 
γεῦμα τῶν παρ. ϑυβρθοῖᾶ μιαροὶ Ηάαξ, 
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Ῥ, 120. 1, ὥ, Ποπι. Οαγε5, ΧΙ, 581, 5. ἘΝ Ὁ 

οὐδείς 5.11, πιδο Ἠομποτῖιθ Ὧδς ἃ]}18 1118. 1... 10. ͵8 
Ροϑὶ σῷ. 6 2. οοἄϊ,, Αὐἱδὲ, εἰ Ἐπ|5., δήδιάμ Ηδΐ, 
γέγρομθ. Ῥγὸ 91, σὰ]ρ. γέϑομ. εἰϊασὰ Βοΐά], [,. 6, 
ΤΗεοά. ἤν τος δικαίως δεαχειρίζωνται. Ταμι οοἀ ἃ. 
ἢ. ἐπιτρέπεε, τιν, --- ποι, ἴἷ,, 17. 8. 1ρ. γέγονεν 
εἰς- Οὐυοά οὰπὰ ΕΒ, εἰ Η, ἀδάαϊ, εϑἰὶ ἱπ 5, οοἀά, Βδ5- 
2. εἱ Αυϊδῖ, αἴᾳφιιΣ Ἐπ|5. δϑιοριδηιβ οὐχ ἴῃ ΙΔ. 
ποῖδιιαναϊ. 1,. 28, ψυχὴν, ηαποὰ ν}]ρ. ἄεδογαϊ, εχ 
Εμ5ῈΡ. αἀάτϊτάϊι ΗΔ, Νοῦ οομμηοάς γοσαθΏ] μη» 
νἱ ριϊαραῖ ἢ., βιθι το] 161 ροϊαϊ, 

Ῥ. 1521.ώ1. ὅ. δὲ ἀθοϑὶ Ἦερ, οἱ Επ5ε0. δε τοϊιμῖλ 
Ἰοσατη, 411 56 41 ὅπ, Δ᾽ ̓ Θητιι δὲ ΔΠΠ  υ111|5. τ ΓΈ ΡΟ]α-- 
πηι οεπδεῦ Πα, 1. 4. 'τεβ οοἀά, ῥα ϑδοῦχον ἔχων. 
1,. 6. ἤοπι. Θά. ΧΙ, δ6ϑ8. 1,. η. Εἀ4, οι, γεκι- 
ἑσσεν. Ὗτε5 οοὐά, ΡΙαι. νέκυσσεν. τὰ εἰ ἘΠι56 Ὁ. 
1,. 11. τὰς αὐϊο τῶν ἴῃ Βοά., Επ5. εἴ Τπεοᾶ. ἀεοβ 
Τ,. 12. Επι5. εἰ ΤΠποοᾷ, ἀσκῶν, χποά νιρ, σκοπ. ρυδθς- 
ἴον 4 πο δεδθηϊίεηξα Ηάέ, Εἰάαπι δηῖθα 'π Βερ. 
οοὔ, εἰ σκοπῶ εἰ ἀσκῶ Ἰορῖτιτ. [... 158. καὲ σὲ Ῥτο 
ν]Ρ. καί σε ἀεάϊι ἨάδΕ, καὶ ἴὰ πόομὴ. [τὶ ἀερϑῦ. 
Ἐορ. ἄρτε παρακαλῶ τᾶ]ο. 1... 16. ψυδ. τούτων, 
πο 6 οεοἄά. εὖ εἀά, γνεοῖῖ. οπχεμᾶατσιης Ε΄. ΕΒ. εἰ Η. 
Τ,. 18. ἴὰ κὶ5 {φπιᾶὰὲὸ βεψιυιηῖτι ϑοονδίοβ τοϑρομᾶοδϊ 118» 
4πᾶ6 (4]1116165 Ρ. 48δ. Β. δίερἢ. ἀϊχεταῖ. 1... 20. Ῥοβέ 
δικαστὴν Ἐπι5. εἰ ὙΠπεοᾶ, δἀδαπηι ἐκεῖνον. Τιάστῃ 1, 
α2. καὶ σὺ ἐκεῖ. ΤΤι,. αὅ. ἐπὲ κόῤῥης ἄς σ]οβδεπιδῖα 
διιβρεοίππι βαρεῖ ΗἨὰ(,, τποῖὰν Βαϊιπὶ, 1.. 24. Ἐπὶ. 
εἰ Τποοά. ταυτί. ἴωη εοἀά. ταῦτα σοις δοκ. μεὖϑ. 
λέγ. Τ,. 5. ϑιερὶδ. πλᾶτρ. υγραΐ [Β85. 3.} ὥςπερ 
ὑπὸ γραός“ νἱ εἴϊλαμπι Ἐπι5..εἰ ΤΠεοά. 1,. 27. ΤΙ βεοά. 
ἐἐ ἐπεζητοῦντες, 

Ρ. τῶ. 1. ά. Ῥοβὲ ξυμφέρων σοπιβμχεῖς ἰβείηχ τ αν 
Ι...10. τὸ δεΐλερον Ἰοερι ταρει ΗΔΕ, Τ,.. 15. πὸ οοάά, 
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αἰεί, Τι. τ, μὲν ἴῃ. ὅ. οοἂᾷ,. ἄδεβιῖ. [9 17. 5160]: 
ἸΏ ΔΤ. Ουϊάδπι νεῖ. [Β85. 2. εἴ οοά, Βερ.] ὡς ὁ σὸς 
λόγος [νῖ ϑῖιρτα ἢ. 811. ἢ. ϑἴδθρμ.͵, φίδι Ἰοο Ομ ῚΣ 
ΕἸο. βδεφαῖταν, δε Ἰδρίταν οὔτ [ποβοῖο ν0}} οὗτος 
ὁ λόγος.“ 1... 32ο. Ῥορῖ βούληταε οὐτὰ Ηὰ(.. σοι ἃ 
Ἰοσο ρῥιμοῖϊ ροβδΐ ΟΡ» 544. Ὑπ|». παάταξαε, χιοά 
Ἠευ54. 11 ἀείδη τι, τὰ ντοδάδς  βηθ 6 νϑυθοσατὶ;:; νἱ 
501}. Μάϊ, «ιποά τεΐαϊαθς Βαϊίτη. ΒΊΘΡΒ. ἴῃ ΤΠΔΓΡ' 
ΘΟΥΡο πατάξαι, νι βιβαιᾶ, ἔωσον, 6χ ρῥτδεςβά, 
Τα Ο Τρ δαΐεια πατάξαι ἐπὶ κόῤῥης, νῖὶ 5ιιρτὰ.“" 
Τάετῃ νοϊιοταῖ εἰ Οονπ, εἴ ἀδά!τ 6 5. οϑαά, Ηάδ(,. Μα]ε 
ΔΈ πὶ Οὐ. ργὸ σύγε 9). Ἰερὶ ἰπι591} ἐπέ γὲ κόῤῥης. 
Ι,...3. ἧς ε ὅ.. ςοἦά,, Β45..2., ᾿πθοηΐο οἰϊαπι ογη., 
Ἐ. Ε. εἰ Η. ἀεάεγυμι. [.. 25. ἡμῖν ροϑὲ δοκῇ ε 5ο]ὰ 
Β45. 2. δάϊεοῖ άπ. 1). 24. Ηἰο ημῖν 6 4. οοἀά, εὲ 
Ἐ1ο.. στα. Βαϊ, δἀάαιάιϊ: 

Ρ,. 1.5. 1. ά. καὲ διὸ τὴν διεκ.. ἀἀάται Εδ5. οἱ 
Β88ε 2. 

ἘΝ ΙΟΝῈΕ ΜῸ 

Ῥ, ΄τοή. Ἐχ σομβιϊιο Ἰα]ορὶ ὩΟἢ 54115 δΡοσῖο, ἃΥρτι- 
Τηδηΐο,, οΟταϊπθ, ἰγδεῖδηαϊ 65 00 δὲ ογαϊϊομα, ἴῃ 
4α 5 οὐ ῖθτι5 Ρ]αἴοηΐθ γδῖῖο οἷ ἃγ8 586 ρε ἀεβϑι θυ θη" 
ἴυγ, σομοϊπαϊς ΘΟΒ]διοσην.. (Τ΄. 1.0. ῬΡ. ἢ]. Ρ. 265.) δυῖ 
ἀἰθοιρΏ πε ἡ ποιπἄατῃ Ῥ]αΐο δ. διιοϊονθμὶ 6556 απ} Γ]8» 
ἰοπ θην ΕἸ] σρι δα115 ΠΡ ΘΘΗΟΡ 50110515856.. ΡΠπτὰ 
ΘΪ ΠῚ] πη εζαϊοἶ5. Ρ] αἰοπ σονται) Φιοϊου απ οἰτιθαπθ ᾽- 
ερίαθ, βιδὲ ἀοίεχ ϑδα υἱβιι5 εἴ Ῥϑυβοαυζιι5 ἴῃ Δ Πχδεγ. 
οϑἷ-. 

Ι,.. 5.5. Ἄνα 2) περὶ ποιητ. χαρ. --α ἕρμην. ἴὰ 
εα.. νεῖ, οἰΐδην Β45. 2. ἀεβιηῖϊ, υἱάδηῖην ἰάθη ἰὴ 
αποάδπι νοὶ. ΠΡτο 16ρὶ.,. δποῖῖ, εἀάᾷ, ΒΙρρ. [ἢ εα. 
ίερ. ἀϊοπαν Ζογεκὸς, 5ε4 ἀρ. Ὁϊορ. [0 ὅ. 60. εἰ 
λὴ εἀά, Βα55. πεδεραστικός. 1,. το. Οοά. Ὕεῃ. ᾿“ς- 
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πληπείων. Ἷ,. ι3. 5.6 }].. Πχαγρ. »ΕΌΓ. ροβὲ πῶς Τὴ8]6 
ΟΠ ἰσδα δδὲ ᾿ς ΤΡ. ποῖὰ ἴὰ Ργδοσαά. δα]. δἱοσαΐ εἴ ρμοβὲ 
οὖν.“ Ῥοβδὲ εἰϊψπι καὲ πρός τὸ 2]γ. Ἰερὶ βιιβρ᾽ ΔΩ ΤΌΣ 
ΒΙΡρ. Ἐφᾳυϊάφμ τὲ ἴσο 6586 π|8]}1π|. [,. 10. δῖερ!. 
τ ΥΡ. ἡ ον, γεκήσωμεν, εἴ δι θαι, αἰϊαιιοά νουθ πὶ 
οὰπη ὅπως.“ ΠΙυὰ πιαΐα 6 ὕες. τεοεριῦ ΜΏ]]. [1 
17. ϑέλῃ- 

Ῥ, 1528.1. 7.Αὐἱε ῥαψωδὸς ει. ἀγαϑὸς οχ Ἰηϊενρτα- 
ἰΔιηθηΐο ᾿πδοναϊῖ, [1.9 17. Του ο ϑυάθῃ. 1651 τᾶ-- 
71 1 λαῦκος, νὰ ἈΠερΊητι5 1η16}1,1.. .1. ͵γΧὲ ροβὶ ἄξεον 
ὁ οοά. γει. ἁἀά αι σαν ΜΏΠ). 1,. 27. δεενὸς εἰ 560. λέε 
γι», φαᾳοά δχ δηϊεοεά, τορι. 1,.27. γὰρ Ὗ ἐπ. ὁπ. 

Ῥ, 126. 1. 10. 7 ΡῬγὸ νι]ρ. 7) δοτῖρ51:. 10. 17. 5. ὕ π|ρ. 
ταπολλὰ δ, 1,. οσ5. Ὑὰ]». καὶ ϑεῶν κ. ἢ. Ε, οοἀ. 
γε. πλιΐδαϊ, π Ὠἱ 5 ἔγεαιιθηΐοσ καὶ τε ϑαῖ, 

Ῥ, 197. 1. 2. ὦ φ-. κεφ." 1. α1ε δες εχ Ηοπλευ. 
Τεΐκρε φ. κ᾿. ἐχρυθδβᾶ, τοοῖϊπβ θὰ ὈΠπδοά. Φαῖδρε 
). Κ. α|ἃ πηοῖτο σοηνθῃϊθαῖπ5. σθηβεὶ 508]. Τ,. ὁ. 
ΔΙΔ16 Ὑεη. [ϊο λέγδε. 1... 11. 5. ΒΔ, νεῖϊ. 2) αὐτός. 
Ι,.. 55, Νῆαϊα εἰ σοπῖγα οπλμῖτπὶ οὐ. ΘΟΠ ΒΘ ΠΒ1Ππ γώπ 
γνώσκεεις ἂν εᾶἃ. ΜΠ. ΜΟχ πλᾶ]ῖπὶ ἔοεκα. 

Ρ, ταῦ, 1. τά. Ῥοϑβὺ ὅλον νι]. οοϊοη. ΜΆ]αὶ τοΐπτα 
Ἰοοιιπὶ ᾿μτευγ. 6010}. ἴω. τό, (οά. εη. ἔσται. Αἱ 
ἴηἴρα οἴϊαπι δίνας σκέιψψεν Ἰοοῖῖτιν,. 1. 21. Ὑ]ρΡ. οὲ 
υὑποκρεταί. Τλεῖευξ ἅτιῖο. ἀποιϊουϊϊαῖς σοὔ, Ὗεπ. Νἅπιὶ 
᾿ιάσθτμα δὶ ῥαψῳδοὲ εἰ ὑποκριταί. 1,. 37. γὰρ ροϑῖ 
γραφεκὴ Νεῃ. οΠ}- 

Ῥ. 150. 1. γ. ἂν δηῖο ξυμβάληταε ε ει. ποη αᾶ- 
ἀἰάϊ, φαϊα τποχ ἁπίο εἴπη ἄθβεθι. [,. τ. (οά. ει. 
ἐμὲ, αὐ ποὰ Β. 1. 'ρ56 Δ}115 γπαρβοάϊθ ὁρροῃΐίτ. 

Ρ. χ5ο. 1. 2. ὕει. ἄρχομαί γε ἈΟῺ ἱΠλ ΡΓΌΒΌ. ΒῚΡΡ. 
Ν μι Ἰῃβοϊδηιιτι5 οο ἔρχομας ἀπ. νἱἴ εἰ 52 }}}]. νἱά τ. 
ϑεά πος ἄρχομαε ἀπ. ςοτηπηοίϊι5 ἀϊοϊτυν, Τι, 5, Ῥγ9 
γὰρ ει. δέ. 1,.. 06. 5. ι4. ἄς Ἰαρίάο ἢος Ομ. 
ΔῈ. δον ναι χὶὶ ἀομπ). ὙΠΕΡ. βορίππα. ἀς 
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Τριάς Πόγλο0]10 οἱ οοἴανα ἄς Δαϑηθειάθ Ἰαρι ἄς ΤΙ δος- 
Ῥἢ. ἃ ΤΘΟΘμ οντηὶ πηδϑηεῖθ Ῥΐδηθ ἄἰπμευβθο, (01]. 
1807. οἱ 8. ἅς. νι] ἰάπλθ [λπ|π|5 ἰοοἱ ΤηθηϊΟ ΟΠ αϑβὶ 
ἔλοϊα, οἵ Β αὐ ἢ ἢ. ἴῃ Οομλχη. 46 πομμ1}}15 ἰαριά. 
(ΜΠ πϑοῦπὶ ον ΑἸ οΥ αι πγδυνγ 155. 1, 1, ὅ. 855.) νὉὶ Ρ. 8. 
8. ἰιὶς Ἰοσι8. ἰγαοΐαῖι. Τοοτι5 ἘΠανρ. εϑὲ ἴῃ ΕὝΆΡΤΩ. 
Οδμεὶ ἢ. 8. ἴ,.. 11. ὕεὴ. ὥςτε αὖ ἐνίοτδ. ἴω τδι 
ΒΊΘΡΙΙ. Τὰν, ῦνγο ἄλλων ἙΕῚς. νἱάξιι 16Ρ155ε ὅλ-- 
λους, νιὶ ἔἐνϑουσ.- δοιῖϊια βδαπαῖν. ἈΠΟ 1η16}}. 
ἄλλων ἐνθουσεαζόντων δεὰ τῶν ἐνθέων τις 1,.:1- 
γε. οὕτω μὲν καὶ οὗ μ. 1,. ,2. καὲ δηῖε κατεχ. 
ὙΠοΙηἶ5 πο 810 ΝῺ}. δαὶ τούτη καὲ χκατὲχ. ἀο]εσὶ 
ψο]αϊ, ἰπυ {τιἃ πὰ 6 ΒΌ ΡΘΤΙΟΧῚ θτ15 Τη816 τερει τ), ΡΟ. 
ΒιρΡρ.- Δὲ 808}. ο᾿βογῃδὶ ψοϊτιῖθδθ Δ ΘΙ ΘῚ ΒΟΥ ΒΕΓΟ 
καὶ κατέχ. ἔδουσι. Ἠοας γνογτρῦμπ ρυορίον Ἰοῃριοταπὶ 
τὶ δϑαιατον Ἰοσι:λ ΟΠΑΙΒ1ζ. 

Ῥ.131.]1.1. δρεπόμ. τὸ μέλετηαδῖϊα οοπίοοῖ ϑυ ἤθη. 
1,.. 7. πᾶν (ρτο ὁτιοῦν) οἴεπαϊε 560}}, 1.. ῶ.  εη. 
πολλὰ λέγοντες-. Τι. τιδ. τὸν δὐἴε νοῦν εἴπὶ ΝᾺ]]. ε 
εοἦ. γεπ. δα], Τι. 27. 5. ἴη εἀ44. νεῖ. εὑρήματε, 
αιοά εἰ ΕἾο. ΕΧΡτεδδιῖ. Ἐροῖε ἀϊϊδὶὶ Θέ ρἢ- 

Ῥ. 1532... 6. Ναἴε. Βα5. ἅν ὁσγοῖθις δέα. ἵ,.. 5. ἢ 
ῬΙῸ στρ. ἡ ΒΟΥ 53}.5) νϑ σΟὨσῖΔη1}. [,. 0. μοῦ πως 
ψεη. ἴ,.. 17. ἀἄ(Α Οἀγε5. ΧΧΤΙ, ἴαἰϊ. εὐ ἴῃ 5664. δὰ 
11]. ΧΧΙΠ, 511. 55. γεόορίοιῖϊαν, ἢ). 25, ὕεῃ. οὖσα (αιιΐα 
ἐνθουσιοίζουσα φῬταεοεββεταῖ,) 

Ῥ. 155. 1. 1. ΜΆ1]]. ε ὕει. ἀεάιϊι ὅταν δὲ -ττ ΡΥ". 
ΒΙΡΡ-. 58δε4 τεβϑυαὶ, αποά ἴῃ νεῖ. οἠά, εοἴὉ, 1,. ὅ. 
τότε εἶναι θη. 1,. 5. τ μοβὶ κλαΐῃ Ῥοκία]αι 1 5664- 
καὶ φοβῆταε (ν"Ρὶ εἀ 4. νεῖ. φοβεῖται). 1,. 7. εὰ. 
φίλοις. ἴ,. 8. Ὑι1]5. 2) ἄδῶτ, ε επ. ταπῖαιῖ. 1,. 0. 
2). δῖα]ε εἀά. ἀμ βρῇ. τ᾽ ἐληϑής. 1,.10. Ἀδοείτιθ 
[αϊοϑεῖ καϑέσας ατιὶ εἴϊατα κατεδών, χαο ἀποῖϊ καϑ- 
ἔδω ἴὰ εῶ. Βάά. Βα89. καϑέζω. 
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Ῥ, 154, 1. γ. Β15. 5. χατέχεε, Αἰἰϊοα ἴοττα 1460-- 
16 Πλὰ]θ ἃ ΒΙΡΡ-. τεριιϊαῖα. ἴ,. 8, ΘΊθρ. τῇδ. 

οΥΙ ἄξοϑὲ Ασοτι8. γ6] σι θοπα. μέλος εχ δο πθ αι Ριι5." ὁ 
Τ,. 0. οἱ 11. ΕΠ4, νεῖϊ. χ8]6 χε γδερ τὸς Ἐμᾶς 
δῖα ϑιερι, χατέχονται. αϊπι ἃ νευθὶς ὥσπερ οὗ, 
αἀάιτα σορ αὶ ρματὶ., ΠΟΛ ἰῃοθοαν ρεσιουιῃ, 
αἰλι5 Δροάοϑβὶβ δὲ οὕσω κα. τ. ἡ. 1,. χδ. εη. Εὺ 
μὲν λέγεες- 1,. )Δά. δη. εἴ Β85. 2, οὕτως εἶἰ- 1.. 26. 
Ῥοϑβὶ λέγοντος  εῃ. ἱπϑονὶὶ τέ, αὐοα ἰᾶλοῃ τοοῦροσα 
ΤΟΙ 5.ΠῚ Δ115118. 

Ῥ, τ8ὅ5.1.... οι. “Ὅμς εὖ λέχει. Τάχα νὰ], λέ- 
γι. Ἐξδοορὶ ὕοτγμη. οομπθοϊιταπὶ λέγεις Ἰοο 5651): 
ἂς φιομπᾶπι δοσῖπλ, 4π86 ΕΓ ΟΠΊΘΥτΙ5. ΟΔ 1}, θθης 416}5. 
Νεαιια οπὶπὶ, χα Ἠομπιοτῖ5 τεοῖε ἀἰχονῖῖ, 566 φαὰ 
τῃαρβοάιϊι5, 4υδεσεθαῖιν. ἤαθοῖ εἰ πιάτο, Ἐ]οΐη., 
ἈΠΡΤΟθαοῖ ϑίορ. εἰ ϑυθηἢ., ρνόραηὶ ἃ. οὲ Β'ρρ. 
ἐχρτθβδῖῦ ὅ.}}}. 1,. ὅ. ει. εὐ δή. νεῖϊ. περὲ οὐυ-- 
δενὸς ὅτου οὔ- νϊ 5ιερὶν. τεοῖς οὐδενὸς ἀεϊουϊτ. Τρ- 
“. ὕει, πολλαχοῦ “Ομηρος. Τ,.. χ1. περὲ αηῖε τὴν 
καμπὴν οτὰ. Ἴεη. ἴ, 1ὅ, Πιαλά. ΧΧΊΗ, 555. 5. (εἴ, 
Ἠδγη.) γὶ ῥυ πλτ5 γευϑῖι5 ἴα Τοϑῖτιν: ἀἄὐτὸς δὲ κλεν- 
“ϑῆνεε ἐυπλέκτο ἐ. δ. εἰ ἐνπλέκτῳ εἴϊατι πἰς Ὑεπ. 
5εἦ βρτὰ 80ν. ἐυξέςῳ. 1,. 17, ϑιδρὶ,. τηᾶτρ. ἀρτά 
Ἡσοηι. Π, ᾧϑ' (τπάθ δπῦ Βὶ νευβι5) ἰερίτιυ: ὡς ἂν 
τοι πλ.΄’ ἘΠ δὶς τεβιϊταῖ νοΐ ὕοτι.., δε νυ. θυ. 
κα ἤομι. ἰο0. 1,. 23, ιν. δ'ηθ. δοπιηγοῖο 56 081: 
ταῦτα ἔχει. Ἀεςερὶ ε ὕεη. ταύτην, ἀπἰα πᾶ πο ΔΥΈΘ ΠῚ 
ἴεμοῖ, ἴ,, δά. Ῥτὸ οἵᾳ εἴο. ὕεη. ὃ σε δένεε γεγνα- 
σκὲιν. οὐ γὰρ δήπον- γπᾶς δήπου φταείετεμάπιῃ νἱ-- 
ἄοιαν. ἴ,, δ. ει. καὲ τὰ πασῶν. Βε5. ἃ. κ-. περὲ πο 

᾿ Ῥ, τόθ. 1,. 10. γμ}Ρ- ἐπ᾿ ὠμφ. ΘΙ ΘΡἢ. ΠΔΔΤΒ. »ε86 
ἀπ ἄμμῳ. ᾳύδτα Ἰεεῖ, βεψζαιταν ΕἿ1ο,“ 5 δορὶ οὐπ Μὰ. 
«γε. Νοχ ὕξεη. ἔγωγε γι}». Τι. 21. ἔχεε Ἄεη. πι8]6. 

Ῥ. 167..1. ὅ. 5. ὕει. παλλάκη ἣν (νι δῃῖθα 5) 6556 
ἄεθπεν) κυκεῶνα πιεῖν εἴο, 1,. 4. οπι. 1]. ΧῚ, 
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650- 5. 1,. 0. Θίορἢ. πιᾶτρ. οΔριιᾷά Ησηι. Ροεὶ χαλ- 
κείη Ἰερίταν: ἐπὲ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε.““ Νι- 
1} 11 Πὶ Δ] θυ λ 6 ΠΊ15. 10 ἰπιτιπὶ, ψαοα ἃΡ. ΡΙαῖ., εδὲ 
Ηοπι, 1]. ΧΙ, 629. ἴμ ὕεη. ἔπὲ ργο παρὰ, πὶ ἴῃ 
Πομ. Εαάή. νει. κρόμμυον. ἴ,. τι. Ηομπι. ἢ. ΧΧΤΥ, 
8. 556. 1, τό. δίθρ. πιὰγβ. ἡ» Ββδοιπι5 ὠμήστησιν 
ἐπ ἐχϑύσε αἱ ἀριιά οι. πὸ] εἰ κῆρα φέρουσα 
ἴδ εἰ ὕεπη. ἢ. 1.1 ποι ὄρουσεν ἴῃ ἢπο ῥσῖπιὶ γεῦϑῖι8 
ει ἐμβεβαυῖα ἴὰ ἔπε βεοπηᾶι. 99. Τ,, χά, Ὑϊρ. καὲ 
εἶτε κο αὐτὰ ὕοη. ἄεϊεν; καί. Νὰπι ποὰ ἄπαε ἐπτιη-- 
ΟἰδίΊΟ 65 ἢδς 6556 ροϊῃογιηῖ. [,. 10, δπο δοπνυοσ- 
5:06. (1}]ορΡὶ., ὁχ 4τιὰ ϑοοσγαῖεβ ἔρ86 οο ]οχί! ρᾶτ- 
ἴ65 51:|601ρ1ἴ,) χαρτοίιοπάϊε 568}. ταημάτίδμι ἱπθΡ [δ 1, 
Τ,, λά. πρὸς κυῖϊε μνηστ. ἀεδεβὶ ὕἴοη, 1,. οδ, Οἀγ85. 
ΧΧ, ὅ81 --- 57. δὶ ρῥτὸ δαεμι. εδὶ ὦ δεελοὶ --α εἴ ν. 
ὅ54. Ὡοβίεν Οπλἱδιῖ. 1,. 28. Α14, Πιίὠδώλων τε --α 

Ῥι χ38. 1. ὅ, καὶ αἰϊογαῖχο Ιοσο ἱπ δ. ἄεεϑῖ. 
Απίοα ἐπὲ ἀο]ονῖ παΐαπὶ ΒῖρΡ. ἤοπ.- 1. ΧΙ], 200. 58. 
(φτῖ Πρ ν ἃ. σπαυγαΐα τηπσούη [ΠῚ Θχριρηδίιοης 
τειχομαχία ἀϊοιθ5. 1. 4, εη. ἐγκάμβαλ᾽ τιῖ 11 
Ἠομ. οοἤά. οἱ εἠ4. νϑιῖ. πομ. ἐνὲ κάμβαλ᾽, Τι. 12. 
εη. πέτετο εχ ἤοπι. [,. υ͵ἱῖ. ἘΔ4ά4, νειῖ, ἡνεοχῆς. 

Ῥ, χζο. 1. 3. ἑτέρῳ γνώδ: Βα5. ἃ. 1,. 12. Ῥτο οὐκ 
ἀλλὺ ει. οὐ κάλλιον, αθοιταιϊΐοπε δα δηϊεςεάάή, 
Ὦ, τά, Ὑ1ρ. κάμνοντε βὶμο 5θῆβιι. {ποά ε ςοἄ. ὕεη.. 
ἐπιοπεῖαν!. ἴ,..21, πρέπειν εἀά. νεῖ. ἴ,. χὅ. Ῥτὸ 
ναὶ Ἄεη. εἰ Βαᾶ5. 2. νὴ μαβοῖ. Τὶ, 25. 15. ρ᾽. 
16]! εθαι οονῖε ἄρ᾽ 6858, 564 τεεθρὶ ϑυάεμῃ. εοπιθοῖτι-- 
ν8 πὶ ἄν. Τὰ γε. ἔγωγε. 

Ρ. τάο. 1. ὅ. ει. ἀπεκρίνω, Τι. 0. ὕεπ. ἐμοὶ ὃ. 
ἤναι. τὴν ἀπὶε στρατήγ. σαπὶ ΜᾺ], ε ει. αἀά 1]. 
Ἦ. 20. 5. ὑπ]... στρατηγεκὸς, ὠ "1. Μαιανὶ εἴ τε]!- 
{πῷ Ἰοοἱ ογαϊΐοης εἴ οοἶ. ὕεη, ᾿πρθϑηΐῖθι5. ἴω. 25. 
ΓΔ]. ἴῃ Ὑδπ, ροβθὶ στρατηγὸς αἀάϊταν ὧν, 
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Ῥ, τάϊ, Ἷ, 1, πὸ όπε ὁ}. ἴ,. 7. ὕεῃ, ὥΦανο- 
σϑένην. Ἷ,. ο. 15». ἤδη. οὶ 6 ὕει. δε, ὁΡ 
ἄχει. Το τ8. εη. γορ. σὺ --- 

Ῥετιάπε. ], ὃ. οη: ξένας ἀνήρ. Ι..4, Ῥορι ὦ Σώχρ.. 
Ἄρη. δά άϊπι ϑεῖος εχ ᾿τουρυεϊδηχθηΐο. 

ΙΝ ΡΗΓΓΠῈΒΎΥΝ, 

Ῥ, 145, Ῥιαϊορτι5 ἴῃ ΘΥΑΥ 551Π}15 οἱ αἰ [Π 0111 1ΠΔ15 
Ππαθθοῖπν. Οδοοπομεῖαν 6115 ΟΡ Ο56. Ρουϑθατῖι5. οϑῇ 
ΘΟὨ]εΐοσπι, Τ΄. Π.ι Ῥ. [Π|, Ρ. 158,55... (οπιπιθηίαν 5 
Ῥγοοΐπβ εἰ δίατίηιι5. 1ΠΠπιδιγασηῖ, ὍὝογρα 2) περὲ ηὃ. 
ἢϑοο ε Ὥϊορ. Τ,. 1Π|,| δδ8. δοσεββεσαῖ. Ὑδίουο5 δἰ}ι-- 
ΡΙΔοῖτεν Φέληθον Ἰαπάαλπι. 1,, 8, πρὸς τίνα τὸν 
(ρτο τῶφ) οπιεηαὲὶ 850}}}. Νὰμιι πτπιτα ἑδπίτιην εγαῖ 
ἀδογοίπτη, 4πο ϑοοναὶεθ ορροϑιιοσαὶ ΒΒΙΪΟΡο, αἢ 
ποη τῶν λόγων ἄϊεὶ ροϊιουϊῦ. 

Ῥ, 144. 1. 5. δ:τερῖι. πιᾶσρ, υο͵γραΐ" περὲ τούτων 
8. ων Δ΄ ΤῊ ὉπΠ1 Ὑεῖϊ. 68. Ποσ εδὲ. ἵ,. 8..5. 
Εἰς. Ἰορὶς: ἡμῶν ἑκάτερος, Ῥτοθϑηϊς ϑγάδμῃ, αποά, 
δὶ αὐτῶν τοιϊϊπδαῖαν,, Ἰοηρα ἐσ δηϊεοοήά, νεροϊθηήτπιηΣ 
δι λόγων. Τ,. 15. δῖα!ς εἀα. απ ϑίθρῃ. ἠδονηὴο μ6. 
εἰ Βα5..., φαίνεται. Τι. 8. Ῥτο νπ]ρ. ἦμεν Αἰιῖ- 
οὶ ἐΐμδν ἰαθειῖα Ἠεϊη. δὰ ᾿ΓΒοδεΐ, Ρ. 208. τθ- 
ῬΟ5}}. 

ΡῬ, τ45, 1, ὅ. Θιερῇ, οοπίδοι, ΕἸοῖηαν 16 915586 ροϑῖ 
ϑεοῦ αἀάιται ἀρξαμένοις. Αὐ {{|{π βοηβαμι μοί 5 
ΧΡΙοσϑιῖ, ἴ,, 9. Ὑτπ10. ταύτην. ἘἈδοορὶ ϑίερἢ. σοῃ- 
ἰθοξινα η}, απατὰ ταύτῃ αὦ ὅπη τοίθχαϊιν, [,. 16. 
ἐδὲ εχ Διιῖσα ταϊίοῃμδ δουρὶ 1π5511 ΕἾΒΟἢ. [0.. 106, ἄν-. 
ὅόρωποε ἃν. δ]οῃ., «πὶ [ι. 1. Ἰαπᾶαι, ἀδεϑῖ. ἴμ 21. 
γα], φαίνοιτο ἐνδι Ἰὰ Ο ]. ἐπχοεπάανιι ΕΣ. Τ," 25. 
ΘΑΪν, σοπίροϊς τθᾶῖθ χατὸὺ τοῦτο αὖτ., νὶ ραῖῖο 
Ροϑδὲ ἰοοιταν, [.. 206, Ἠεϊπά. ὅρΡες. (ὐὨ!], μχκ Ρ]αί. ροϑῖ 
χϑώματε ξοοῃ ροβεῖϊδ. ϑαθίαι9}}, ὁμοεότατον ἂν εἰῆ 

Ῥχματ. ον». Τον. 11. Α π᾿ 
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Ἠδοιϊπ5 μοὶ δαιμόνεξ ἀϊδιϊηρτεαν, Π, 27, τοῦτο 
οὐδὲν ρτο νι]ρ. τοῦτ᾽ οὐϑὲν ε Θα]. 

Ῥ. 146. 1. 11, Θ΄ΓΟΡ0].. τῆᾶγρ. ΑΒ άαγτε νἱάθιιτν 
τήσομεν., ᾳποά τατῆθ ἀρηοϑβοιῖῖ ΕῚΟ. Φὰϊ νοσὶῖ : ΑἸῖῸ 
ἴσιο ἀϊσαπλ15) ΠΟπῖϊη6 νοσᾶ5.“ Βεοῖε ἀοοπῖ ΕἸ., 1η- 
ἔδγροπὶ ἐΐα γουραη φημί, ϑγάθη. πᾶδο ᾿πιεσυοϑᾶς 
ἰἰνα δοοὶρι. ΑΠῚ ργὸ ἑσξέρῳ Ἰορὶ ὁμοίῳ δπὶ ἕἑνέ γε 
ΖΣΩ νο]ποτιιηῖ. ὅϑ᾽ηθ σδιιδᾶ. ν, Ἠεϊηά. δα γ5. Ρ. 45. 
σὶ Βαιπρ. Οὐ. ρ. 22. 41 προσαγορεύσεε σομίοοῖῖ, 
ἴ,. 26. ]ρ. ἡδονή. Αοομβ. οαπὶ ΕἾ. εχ πἰνγδατια 
Ὧλ5. ΤοοορΊ, ῬΙΟΒαπῖθ οἰὐϊασὶ 8560}, Τ,, 28, ϑ'υάξηβ.: 
Ἄοοπίεοῖς δῆτα νῦν λ. (Α]4. δεῖ τὰ ν᾿.) 

Ῥ. τάη. 1. 09. ϑγάεηξβ. δοηὶϊ. δἦῷ τὸς ὁμοιότητας 
νΕ] ροῖϊλα5 δἐς τὸ ὅμοια ῬχόῦΡ. Βῖρρ. Ταεῖων συ]. 
ΒΒ. (Οὐ Ρ. 24. ἴὰ υἱὐ δή ὁμ. ᾿ῃτε]Πρὰὶ λαβάς. 1,, χά, 
ψεΥθα τό γε μὴν --- δεάφρορον Ῥγοΐάτομο {γ1θῈ] τηδ-- 
νὰ] Θομθιι2. ποὰρ δαβδοηϊδθηΐα 86}1,,. Ῥγυοθαμεῖθι5 
Ἦβπι, εἰ Β, ὦ, Ἷ,, οὔ. ΕΔά. δηἴε ϑιορι. γεγγέσϑον. 

Ῥ, 148. 1. 2. ϑδ΄6ρΡ}ν. πηᾶτρ, υ»ἷοσι8 ἷο ἀδρτγαναῖιϑ 
εδὶ, δ ἰογία856 φυδοάδῃιν ἠδϑηῖϊ,. Ὑήειαν τἀπλθη εἰ 
ΕλῸ. 11 Ἰορῖβδο οὖ αιιδ] ποι πι6 ῬοΟίτεϊδ ΒΘΠΒ11Π) 6Χ 
Ἠΐ5 σοι 8 6856 ἜἸπιο 6. Λ΄] ΕΊβοῖ, σοηϊθοὶϊὶ ΕἸς. 16 615586: 
τσλῶμεν, ἄν τενες ἐλεγχόμενοι μηνύσωσεν, Οοτπᾶτ, 
τά τ, ΡΥοθ. ϑιερη. ἴῃ Απηοῖϊ., στλῶμεν ἐλεγχόμε-- 
γοε, ἄν τενὲες μηνύσωσι. ὕιταπηασιε τορι άϊαὶ 560}}}, 
εἰ ῥτοροηῖ! : τολμῶμεν, ἄν πη ἐλεγχομένη (8., ἢ 
δειαφορότης) μηνύσῃ. Ῥοδὶ τολμ. οσετὶε σου πιὰ ΡῸ0“- 
ΒῸ1, ϑοαιθηῦα οοὐ. Οροῖ οχβρθοΐδηῖ Βαΐππρ. ΟΥ. 
Ῥ. 25. τολμῶμεν ἐλεγχόμενοι, ἄν πὴ μηνύσωσεν 
5011, αὲ διαφορότητες. Τ,. 5. ]ρ. τοῦτο ὃ φιλ.' 
ἄε]ονι δ᾽ βεηϑι οἱ Ἠοι μα, ΚΙ]οκ, δ], ἀπ με 15. 
1,..,. βεβαεωσόμεϑα 1ε5. Ἷ,, δ. ΑἸά, Βδ5, 1. ὅπο- 
τεροῦ»ν. Ὥαδβ, Δ. ὁπότερον οὖν. 1,, 10. Ὑαἴο. τι- 
“ϑεμένους, αιοά, βθοηδὰ ροδιιϊδηϊα,, Ρῥταδαι πε θτι8 
Ἠρυβά,, ὅλ. οἱ Ηά4 , (.4} δορὰ, μ. 507.) δονζοχὶ, 

--- 
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ΑἸῖὰ ἰηϊδοῖα τοῖιααΐ,, πἰδὶ απο ροϑβὲ εἶναε (Ίοοο ἐς] 1 
νι}].».}, ἀλλήλοις εἰ σμεκρὸν οοτηπιαὶα ροδιὶ. Νδπι 
Ἡευβά, νοϊυϊτ: χαὲ πάλεν τούτους ἐμὲ ---- «εὐ Ἡάΐ, 
πολλοὺς εἶναε πάλιν, τοὺς ἐμὲ -- Β. (, οπιπίηο 
νῸ]9. ἴτὰ δοοὶριε: τοὺς, ἐμὲ κ, ἐν. ἀλλήλοις, τὸν 
αὐτὸν, τεϑεμένους πετὰρα μέγ. κ. σοῖο, Το χή, 
δοίη. τηϑ]αῖυ: καὶ οὐ σφόδρα, κἀνενθδηῖς Β. (, ἢ» 
7.5. ΡτῸ. ἤδη. 1,. »8. 1». δεομολογησάμενος, 
ἐλ. διερἢ. τπᾶρον ἷἶπὶ φιοίζαμπι γ6 1, [ποβοῖτητι5 4π|0} 
διομολογησαμένῳ, αὖ τεξοταϊον δά λόγῳ. 1, ερδιττ εἰ 
[Β85. 1. 2.) δεομολογησάμενον, ἀτιατὶ Ἰδοιλομ ρα 58-- 
«φαϊίαν ΕἸο,Κ. ῬτοΡΡ. ΕἸ. οὐ 56}}]1. σβοθρὶ. 

Ῥ. τάδ. 1. 8. Ἐχορεοϊαθαπι τοῖτον τὸν λόγον. Τι. 
13. καὶ δηΐϊε μὲς δέχερ. τυβευῖς 56]. Τ,. τὅ. Ε4ά4, 
δῖα ϑ'6Ρ}}. Ππγὰ}8 γίγνεται. ἴ.. 17. Β. Ο, ν. 81. βε- 
βαιότατα οοπϊεοῖν 16». 1. 190, δ΄ῖερ,ν. πιᾶτρ. ,,41. 
[Β48.1. 2. δεεσπαρμένην““ απο δὲ ΕἘΠῸ. Ἔχ ριεβϑῖῖ. 
ϑεὰ ν]ρ. τϑοῖε ϑ᾽θρῃ. ἴῃ ἀπὸ. ἰπδῖατ ἀποθτι5 10615 
δοοῖ. 12, (ουῖτα δεέσπαρμ. φνδεΐοσι Β, Ὁ, ΤΏ. 20, 
ἘΛ4, νεῖϊ. αὐτῆς, 1..21,5. 50}1. ἀοσεῖ, βϑηϊθηιδηι 
οἱ τιδτα Ῥ]δῦ. Ῥοβι]ατα., τῖὶ βουϊθαίαν ταυτὸν καὲ 
ἕν ἅμα εἰνας καὶ ἐν πολλοῖς γίγνεσθαι. ἵι. 9, 
Ἐχραηοῦδ νου θὶς ἕν χαὶ πολλεὶ, α 51058. πιδ5, 560}, 
ΒΟΥΙΌῚ ἱπΡ 6: ἐαῦτ᾽ ἔστι τὼ περὶ τὸ τοιαῦτα, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐκ. α]6 ν]ρ. ροβὶ πολλὰ ριυμποῖαπη, ἴω, 25, 
δυθιηῖ, εὐπορίας αἰτία, καλῶς ὁμολογηϑθέντα, 

Ρ, χ8ο. 1. 86, γἴρ. φαμέν ποι, αποά πειλαι απ 
ἄυχι. 1, χὅ, παρ οεῆι ἰοσηι, κινεῖν λόγο» ἰηϊεῖ- 
Ῥτεϊαϊιοπθπι ργοροβαῖ Β. (. Ρ.54. Ἐ5:, οχηηοια (118- 
Ῥαϊδ πη θη ἐχοϊίαστο, ὌσλΡρεραι Δεϊπάο βοατὶ τοτὲ δὲ 
ἐπὶ ϑάτερα, 5εἢ πχμῖανις ποβῖοσ ογαϊϊομθιι. ἴω, 21. 
(ὐοἄά, ἀιτα ϑίορῃ. τ2816 ἐπὶ βαρβ, 

Ῥ᾿ 181.}...Χ5. ΕΣ Α]4, Βα45. 1. οὐτὸ ἘῚ. γτοραθιιῖ 
φανοτ, γὕτὸ νι]ρ. φανωτάτῳ, τπᾶπι ρυῖπια Ὑοσδῦς 
ΘΥ] θὰ Ἰομ ρα εδῖ, ἐμοὶ, Ταρα δηῖοα 5] Π]Ἰολτα υἱῦ ϑομαι, 

ἊΝ Ὁ 3 
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οὐ ἴῃ δὲ μὴ πλτιϊατὶ ψοὐαϊῦ, ὑπεῖαν τοςῖο. Βι Ο, ρ, ὅ0. 
1,.. 17. τὴν αὐἱς φήμην αὐάϊάϊ οχ Ἰπρθηϊο. 1). χὅ, 
ὄντων ἀεΐοτι, ριμποίππι ρμοβὲ ἐχόνξεων ἼΟΙΙ οἱ δὲῖ 
δουρὶ ντ]ῦ Θομάϊ. Τ,.. 10. 5. δ΄':6ρ}. ΠΤ Θ. ̓ ΕΟ. αυ0-- 
πὸ ἰϊὰ ΘΙ, ἀ1|851 ἸΟΡΟΓΡΘΙΤΙ, δεῖ ἡμᾶς, ροβπὶϊα 
ταηΐτ Ὦνροβῦο Π16 Ροβὲ ἐχόντων." Νοῖ πιδ]6. 1. 
ο. ϑοεῖρβι πἰς φποίις αδὲ, αὐ δῃΐδα, Ρτο γι}. αἰεί, 
1) ας  ΕσΠα, τ ααδδ᾿ ϑἰδρίη μεταλάβωμεν. ΘΊΘΡἢ. 
καταλ. α Ἐ10. νουϑίομο (σοι Ρτ 6 ἢ απ ἄδ πττὶ 5). ἰχᾶτι-- 
51556 γνἱάδῖυν,. ἴ,, 24. ἴα. 16 οἴθ586. υἱάοιαν; τῶν ὃν 
ὄντων ἐκ. 80}}}. τηαϊαϊῦ; τῶν ἐνόντων ἐχείνων- 
δοιάϊ. τὸ ὃν ἐκ. το Τιοσῦνα ὀχρ]ϊοδι Β, (, Ρ. 42. 

Ρ. 182. 1. 6. Απὶ τὸ πολλὰ (ρ]εγασαιιθ) διιὲ οἴτηι 
Θοθῖι. πολλῷ Ἰεσομάμπι ἡλοπμοὺ 50}}}., π6 415 ἕν 
καὲὶ πολλὰ ᾿πῃρ δῖ. Ἐχρὶσαμάο Ἰοσαπι τπιναὶ Β. Ο. 
Ῥ' 45, 80]. εἰἴδιν βραχύτερον αὐ ϑεμ. Ἰεοῖῖ. Το, ὁ. 
ἐμπαλεν Ἰορὶ παροὺ Ἠειιδά. Το, χά, 5160}. τρᾶτρ. υἷα 
Ῥ͵δοο, ΕΠ Ω [Α14. εὐ Βα5. 1.1] πράγμασεν." (χώτπεκ,»" 
ταῦ Δ πὶ ὥστ. εἴ Βᾶ8. 2, εὖ ἰὼ τλᾶχρὶ 4ποῆῖιο Βᾶ5, 1. 
16 β {τιν γράμ. 1 .18,. ϑτορῖα, παιδὶν ἔθει; οὐ δ᾽ 
ἑτέρω γε τ. Ναι εἰ Εἰς, γεγῖῦ: Νεα το Ποῦ τ πὰ 
ἀοοὶῖ ΕΓ μδίσλιε: 1161}. δυΐθην : Πουτηὶ ατιδα 
βοφαπηλες. ρφοῖα δἀνογβαμῖῃν ΕἼΒΟΒ. οἵ ΒΙΊΡΡ. τ, 
530. τ ροὰ ΣΝ Ηεϊμά, πλάϊ; -- τέχνην ἐστὲ καὲ 
ὅστε μέ ἐν αὐτῇ- 

». χοῦν 1, τό, τε ροβῖ ταῦτα Ῥοβιϊιηι, ἃς 51 δεαιιᾶ- 
ὑμῖν καὶ ὅταν --- 

Ὁ τϑ4. 1, 4. πλῆϑος ἑκάστων οὐπὶ Ἠεϊηᾷ, Ἰεβὶξ 
ϑεδ, 1,...χ1. ΑἸἃ, μὲν ὄν, τμέΐα ἴῃ Βᾶ5. 1. ΤΒΆΤΡ. 
ὄντα, ατοὰ (685, ἴῃ πιάτο. ὅτοῖν. τΐει μὲν εἰ οὖ ἰη-- 
δου. Τ᾽ Θομηὶ ΠΟΙ 6858. 581: ῬΓΟΒτμιοῖαι Β, (ν, Ρ, 17 
οιἸορὶ ρωνῆς μὲν, οὐφϑόγγου, «αἰ φϑόγγου δ᾽ οὔ, 
16}. 1. κό, Βδπ Ὺν; ΠλᾶΤΒ᾽, 5 10}}. 1) 86 διήρηται. 
ΤΥ 1] μέχ 0ε ργτὸ γμ]8. ἀεέχρες δ, ἔσθ... ἴω... 
πάντα ταῦτα. 1,. 54. καὶ ἄκὶο πρὸς ἄλλο. ἰαδογαϊ» 
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«ποῦ τε ροβιυϊαῖ, Ῥ]οηῖ5 50], πάν} 1601; αὐτά 
τὲ καϑῦ αὐτὰ καὶ πρ. 

Ρ, 1585. 1. α΄. τοῦ ἐναντίον. 501]. χαοᾶ ἐναντίον 
εες Τὼ ἔνε, ταν ἀὐὐϑερον. Ὑ. Θ6Β]; Τὰ 48, δεῦξΣ. 
ὁ πλοῦς. δος θομα οομίτα Η1|15. ἐἀχροϑαῖῦ Β. (, 
Ρ- 48. 

Ῥ. 156,1. 10, ὕεῖθα τὸ προςρηϑ'. ὀρϑ'. τεοῖὰ 5ς 
Πα οτα οὐ οὐτὰ ἐγαϑοὶ 6556 ἰπηροη ἦα ἄοοσες Β. ὦ. 
Ῥ. 48. Ναμι δϑοινάιΖο ὀχριπρὶ νοϊαϊτ πᾶος δὲ γοῦρὰ 
χτᾶσϑα:ε δεῖ ἀ, οὐ. ἐκεῖνα. Τι. 5. Ὑ15. δεῖ, [π- 
Πωῖϊῖ, Ῥοβία]!αραιὶ δηπΐθο, φής. Ῥοῖΐεται οἵ, σοιηπιαῖα 
Ῥοϑὲ ἔυ 7... Ῥοβίϊο, δὲ κτ, δεῖ βου 101, (Ἃὁ10 ροσρι τέχνην 
Ῥοβίίο δεῖ τοιϊποὶ Β, (Ὁ. [. τά. ΨῺ]Ρ. ἀμφιςβητή- 
σεξῶν αὶ Ρίυτν. 6 5644. Ἔδχϑιλτ. Ταρεπίδ δὐΐαμλ 50}}]. 
ταν]. [.. 24, Δῆα]ς εἰά, 455. οἐἰόμεΐϑλα. 

Ῥ, χ57. 1. ἅ. ΒΙορἢ. πιᾶγρ. ,Δτιῖο. τὸν πα] ]ππε 
ἢϊς πιϑῖῖτὶ δ ἰοοῖ Ππαρθοῦ, οἱ 411π|8 (οὐ ἴαθ586. ψ Οἱ 5 
βείεηι οσσπραϊ,Κ. οι. τὸ κατ ἐμὲ απ τό γ᾽ 
ἐμοὶ νιαῖαῖτ. Ὑ1πὰ δυιῖο]} ροϑοὶ Ηεἰηα, εὐ Μαιιιαδθίτι 
βέμϑ Ἄβχριμοιῖ Β, Ο. νι, 49. Τ,, ὅ. 5. 80.112. ΘΟ]. 
φόβον τοῦ οἱόν τ᾽ δἰίναε πέρι. ὅϑλια δα σαΐρ. 
1 7. ΠΥ ΑΙ. δὲ 19245. 1. νότρα ὁ “λογοφ. ἀξϑιηξ, 
ππἶς ὕονν, 1651 πδδῖὶῖ: προΐζὼν δ᾽ ὁ λόγος ἔτε σαφ. ὃ, 
Ϊὴ Β85. 9. οϑὲ, φιοῖ εὐπτπν. 516 }}}Δ. 86. εχ νεῖ. 11- 
Ῥγ1θ διἰϊθοιβδα ἃ γουθα., αρίλι5 ἀπίθμιν λα ἐστέ ροβὶ-- 
ὑπτ 101, αἰ, παι ἀ ὩΡ16 οτη. βοταῖι5. ἢ.. 24, α΄, 
Δα διε ρῇ. διαφέρει, «ιοὰ εὐ ΕΟ, ἜΧχρτοβϑα οἵ ρταθ- 
εσὶ ἘΊΒΟΙ, αὐ ἀνάγκῃ γεροϊαϊυν,, 5684 1 τοπιοῖϊτιβ δδῖ. 
Τ,.. 285. Απδοοϊαίποα ὡς οἰμαι --- εἶναι Ροϑυ Ηεϊηά, 
1ΠΠπ|ιοῖταῖ θ, (, 

Ῥ, ιὉ8, 1.6. Ὑ]ρ, πρότερον. Οοτπ, οἱ ϑτερἢι. 
οοη]. πότερον, ατοά ταοορῖν ΕἸ, Ῥνόθαηῖε οὐἴαπι Ἠδιηα, 
δα Ομάνπι, Ρ. τος. οὐ Β. (ὦν Ὅεαι ὁπότερον, αὐ Ῥαῦ]ο 
Ῥοβὶ. Τι, 18, κά, απὸ ϑιερὰ. ἔχεις. 1,..17. γενβὰ 
μῶν μ. ἑρἂν τε, νονῖο ἰοηϊαῖα, , θθ6ῃ6 χροΐ Β, α. 
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Ῥ. δ1. 51 αυϊὰ πγαϊαμ ἄτι πὶ 511, βδογιρῦασσιβ δοξάζειν. 
Ι,.. 52. Ἐπά. νεῖῖ. ἀληθῆ ψ᾿ δαίοοριά, ἰράιιπῦ. 
Τασιαν Ὑ5τ0; ἀιδυϊποϊϊοποι Β. (, 

Ῥ, 180. 1. 8. ἔχ εὐ, νοι. οαπὶ Ἐ150ἢ.. τ ροϑιῖ 
Ἰπεμος Ρῖὸ φιὸ ὅι, ἀφάϊε ὁστρείων, αοά ε5ῖ 
δαῦρδί,, πὸ Ααἀϊδοῖ, «ποά αυ! 46 πὶ εἰς Ῥοβία!ατατ. 
1... 6. ΑΙΔ. 6 Βα8. 1, περὲ ταῦτα, «ἀποά τϑνοοᾶνϊξ 
ἘΠ. Αὐ τοοῖο Β85, 2. εἰ δ:ς παρὸ :, οὐ τὰ δᾶ δ, 
Τ,. τι. μεταβαλόντες ἰεϑὶ ᾿τιϑ5ιῖ Βαβθῖ., ποὺ ἱπῆρτοςσ 
βαπῖς Β, (, ρ. 82, 1... )ὅ, διερῆ, κδένων. ἘΊΒΟΙ: 
᾿κείνων. ΜαΪαὶ ΡΊθῃς δουῖθοτο. [.. 534, 5160}. τιᾶτρ.. 
οβὺ παθο γουθὰ οὐχ ὁ μὲν, ὃ δ᾽ οὔ αἰϊαιια 5εθᾶτι- 
ἀϊονάπεα τὶ ϊ ΦᾺΙ ΓΗΣ . δὶ φαϊὶ ἀδοθθε ἀϊσοι τιπὶ 511. 
ΕἘπῸ. νεσῦ: Νεαῖθ τ ητιϑ ορίαθὶς φιίάεπν, Θ᾽ 1πι5 Ὠλ1- 
16: 564 τάδ Οπτμο5. ῬΑΤΊΓΘΥ δχρείθιϊ 8.11. «ὦ - 
Θ1 σεται νϑρεϊοπάτι. Τοσττι οχροδιῦ 50], Τὰς 
“43. ατμπιὶ ἽΝ: εὐ ΕΊβοῖ. ὃ τὸ Ῥτὸ νὰ]ρ. ὅτε ἀ6άϊ. 

Ῥ. τθο. Ι: τὰς Μαϊῖηι ταυτὸὺ τ. ἐ. Βατνς. ΓΟ. ν.:5ὅ. 
ταυτεὲ ταῦτα τ. ἐ. ϑοπᾶι, ταῦτα φαῦσοει, ({ς. χη. 
γιιοβο ὅιθρι. τῷ μ. ἀγαϑ. 1. αἵς Ἐ4ά, νει, πό- 
τερον αὐτ., τοι δ΄:6ρ]ι. παπαῖ. 1,. 26, ὅ τε (Ῥτο 
ὅτε 51.) σαμΣ Εἰ, εχ εἰ. νοῖξ. τϑβεϊζα!. 0. 27. ὴδ 
νὴ [85:5 Βαβι. σαὶ ἡδονὴ ροβιιίανι ἀἰχιῦ, τπεῖαν 
Ὁ. ἴω ἐκ ς 

».- δ τι’ . ὃ. Ἐ44. δηῖθ διερ],. οὐ εν δὲ. Π ἥπν 
Ε. τῶν λόγων. 1, 17. Ὠεΐοῖο ροϑῖ λοεποῦ 60]ο, 
(διορῖν. σοιπια μά 61) ῬΊβοΒ. Ἰθρὶ τπθειῖ ὁ δέον, δῖ 
ἢοο ρῥγοϊαῖ 0 ἢ]. απὶ τὸ νῦν βονδις; ΤᾺ πιπίδη- 
ἅπτὴ οδἰοηϊ Β. ας Ρ. 85. Νᾷηι 58ερ8 ᾿δεὺ βου μία 
5 η, πὖῦ πὰ (Δ 1Π1αΤ1 ΒΟΓΠΊΟΠ6 ἀϊοπηῖτι. [|π ΑἸά. οἱ 
1)ὰ5.. 1. οὐδὲ ἀηῖς ῥαδ. ἄἀεοβι. Τὰ. τὸ. ἄοϊενι: δοπι- 
τὴῶ Ροβθῖ πορέυόμ. [ππροπὰα δεῖν ἔχεεν οἱ ἴον βέλη 
ἄλλης μηχανῆς -- Τι. αὖ. ᾿Αναλάβωμεν 56}. σαν 
ΠᾺᾺ Ἰδρῖῖ, 1, 28, πέρας ἔχον Ἰερὶ ἴαθεῖ ΘΟ]. πὲ 
Ῥαιΐΐο ροβῖ, Ρ. 24. 
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ῬΡ. 1ὖ2. 1, 8. Εαά. «δηἴε ϑἴερῃ. πέμπτον, αποά 
μῖς φρυδεομηΐθ ΕἸ, οογγοχὶῖ. δὰ δυναμένου αιξ 
5ῈΡΡ]. δὰῦ δα θιπὶ, ποιρῖσθϑαι. Τὶ, αἰ. βίον νποϊηὶβ 
᾿Δ ΟΠ} ἰδῖ,) φασπλ πμ}10 τηοείο ἔδυυὶ ροβϑιῖ, χσυάφχαά 
δἴίανα Ηση), ἀἴσαῖ, 6] 6σὶ 1551: 8 ., 508}, πέμπτον 
τε ὅν βουὶδι; οὐ πέμπτον τὰ ροβια!αῖτπν, [0. 15. 
ϑίδρῃ. εομΐοοὶς εἰς πολλὰ, 5:4 β88ερε ἀϊὰ πολλὰ 
51 Π10}. 1, .ὅ. ῬΙαῖο ἀοοεῖ τῷ ατδίρῳ πυα]ταβ 5.0 6556 
8ρεοῖεβ5. θερμότερον, ψυχο. εἴς. ἢο9 σομπ)ραγδιϊιοβ 
πο γαΐθγο, οἁ]Ἰἀϊπ:5 εἴς. 56 σΑ͵οΤ ΠΣ ̓ μδι1ῖ6 ΟΥ̓ ϑο θη ας 
16}, 1 Βμ]αῦθ ἢ) ἔγ1590}185),σ0 μᾶλλον, ἧττον, ἰά χυοά 
ταδαϊτιιηχ απροῦαν ψεὶ πιιμαϊζαν, 5. δ. οΡϑεχιδῖ, οἴ 
Β. Ὁ, εἐχρι!οαῦ, ἀποά ποὰ Βαρεῦ ἀοβιηλίαην ο410715, 
Γεθ ονβ.) ΠΙΘΏΒΙΧΑΠ,) εἴθ, [5, 28. αὐτὼ 5611. τὸ μᾶλ- 
λον καὶ ἧττον. 

Ρι, 165. 1. 1. Ψυ]». εἶτε. Οουγεχῖ σπὶ 56}}1]. ὅδπη6 
Θχβρεοϊαθαῖι ροβίεα ἐγεδῖνοιε. 1,, 4ά, τούτω Δ τὸ 
ϑερμι. κ- ψυχρ. φεντιϊπεῖ, ἴω, το. 5. ξὸ σφσδρότ. εἰ 
ησυχαίτ. ἐὰ Ἰπάϊοληῦ, χαοτγιπὶ ᾿ηΐεγπα αἰϊᾶπὶ π16ῃ- 
ΒΓΑ, 1. 6. Ὑ18 80 γοΘη 18 σᾶροΥα ροϊθϑὶ ᾿μογθμεπίδο 
γ. Β. ΕΑ. Ρρ. 89η. Τ. χὅ. ἀογμχηδ οὰπὶ ὅ6[χ1ι. Πο ροϑὲ 
ἐλέχϑη,, 5ε8 ροἌκῖ γῦν δὴ ροδιιῖς Β. (ὦ, χηδ]ῖ γῦν 
δὴ οαπὶ 5ε44. ἱπηρῖ. 

Ρι 64. 1. ὃ. Εἰδθοῖι. ε ΕἘΠ0. 16ϑοὶ πιαΐαῖς φύσεν. ἢ 
μέμνησαι- δἀπονβδι 5. ΒΙΡρΡ. οἱ δεμὰ. Ρ]δϊομὲ 
νοϊίατι5. 6556. 7) οὐ μέμν. τηομοῦ Β. (, 564 Τὶ, 1ρ56 ἴῃ 
Ααάᾳ, νυ]ραῖατα ἀοίεπαιι, 1,., “6. ϑουγαῖϊθ μΟΠΊθην 
χαρά ἴῃ να]ρα ἄεξεσαῖ, εχ 8885. εἰ Γϊο, τεοῖς δά ιάϊς 
ΠΟ Ἢ 

Ῥ, αθὸς 1. ἃ. Μαῖα: αὐτοῦ τοῦ πέρι γν" 1... 8. 
Αὐτϊοαπλ ἔουτπαπὶ δράσεε εχ «ἀ(, νεῖϊ. ρτοὸ δροΐσῃ 8}. 
ϑιορία, τοροϑιῦ ΕἸδοἢ, Ἐογαβοιβ ππϑῖπς ϑ΄θρ}.. Ὧ6 
«αἷς δράσεε Ῥτὸ ἴενιϊὰ ροῦ5. ἔπι. Δεῖ. μαρεταῖ, Βατεπι. 
Ὁ. Θ0Β1., ποὺ οοηῃϑεπίϊθηῖϊα, οοπϊεοϊῖ: δρόσξεες, εἰ- 
Ῥαπὶ Βίορ, πιᾶνρ, ᾿ ον. τούτων γοὶρ ἀμῷ. νεῖ τού- 



576 ΑὈΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ 

τῶν δὲ ἀμφ. (6 Εἰς). 1,.9ω. α]Ρ. ποῖ, ϑοτῖρϑὶ δ 1], 
ἴαθοιῖε ποίαν, οὐτἱὶ τεβροησεῖ 5664. τὴν τοῦ ἰσοῦυ εἰς. 
1,. 10. 5. εξοῖο Εἴο 86. βαῦοτς ἐγγεγνόμενα ταοηδὶ 
560}}}. 564] αἶα 1]. “7. ἐγγενομένη βεααΐατν (5011. κοῖς 
νων ἐκ) Ἔχὶϑυιπγδῖ, ρου ουτιιὰ ΟΥ 61 6556 τ 8 [110 
εὖ ἴδῃς ἐν δὲ ὀξεῖ εἰς. μοβίϊδιη. ἀειηππη ροϑδὺ πᾶπο 
Οὐκοῦν ἐκ τούτων εἴς. Τ,. 27. ΠΡ. ροβὲ ξυμμεχϑ. 
Ῥαηοίτιλ. δίερ, ταλγρ. ,γἰρίογτορβαίδις εἰϊὰπὶ ἰερὶ 
ἴδθο ροβδιηῖϊ,ς. [τὰ [εοὶ. 

Ῥ, 166.!}. 2. Απιε ὥβριν γὰρ οχοϊ[586 αἴϊατιοῖ Ρ65 
τιοάοβ, φαθι5 Θοοσγδῖθδ, 4πὲ6. ἀἸχογαῖ, δα νο]ιρὶδα 
τοι, πιο δναἴαπι εο1}ν εὐ 169 1{1π|81}, ἰτα πϑί α] εὐ ξ, ΤΠ ΤᾺ 
1. ἃ, ῥγὸ οὔτε ἡδονῶν Ἰεδὶ ᾿πδο1ῦ 5. ἢ, οὔτε κενώσεων, 
Αἀνογβαῖαν Ἰοουπηηπε δχρίσαὶ Βαμππηρ. Οττϑῖτ8. Ρ. 
602. 5. 4} ριγΥ αὕτη 7) ϑεὺς ᾿λτο τοῖν ρμονία, πὰ 
νὲ ϑομῖὶ. ᾿ὥδονή. 1.. 6. δίερ!ι. πλᾶγρ. ο»γραΐ" [ἀδβεὶς 
Τῆι5 Ὑ01} αἀποκναίεεν" [απο 4ρΡ. ΤΊ. ΘσΟΒ}}1:.} 
ἘΠ δοΐθα ἱ. 4ᾳ. δεαφρίϑείρεεν, Τι. τά. Ἅετθὰ τῆς γὲΞ 
νέσεως 6 5[ἴο5β6τη. εχϑυ 1558. σοποεὺ δοειτ2, ατιο ῬΊατο 
τρίτον ἰυϊενάπηιν γένεσεν ἀἄϊοαιϊ. ἴπιτὸ ψναρὴ δῦ σε] 
ΦΌΙΒ5. τογεϊασα 1ΠΠ|4 αχιβθῖαι, ναχῖαρ δἰ γέγέσεις. 
ν. Β. ὦν, 1. 18. ὡς ἀπε πολλὰ ᾿πβενὶ ἰπιϑοῖῦ ΘΟ, 
Τυμ ΒΟ ἄερπαεγαῖ : οὔτε, ὡς πολλὰ εἰχεν, ἐ- 
δυςκ., οὔτε, ὡς οὐκ-- νὰ θεμε οββεγιδὶ Β. (, ρ. 64, 

ιν, 30» Ἄ]Ρ. φασί. ϑἴερῃ. τηᾶτρ. οὐγζἷἕραΐξ' οἰσϑα μὲ 
λέγειν" [οτῖα5815 6 ὅεῖτ. γεὶβ8. ποϑὲϊ]}. ὐΟοτῃ. 
οομίθοὶῦ ἐσξῶω 5. ἰσϑε, μαυπᾷ ἄπθις 6 ἘΠ. νεῦ8. Β]ι- 
ΤῈ5 ϑ] ἀοσῦ φαϑϑε 5011|0. ν. Β. (. εἰ δεϊι5. 501]. 
Ρ- ὅ71. εοσιθδ εἰἴδπν Δ] παι οοὐ, για. ἀρ. Βαβι. δά 
ΡΙαι. ϑυρ. Ρ. 154. 

Ρ. 167. 1. 20. δῖερῃ. ἄεαιι: λέγω. ἄρα μ. πληκι-- 
μελοίμην. 5εά Βᾳ5, 1. λέγων, ἄρα- (γε Ε10.) εἴ 
ΟΠ η65 664. νεῖϊ. πλημελοίην (Αἴῦ. οΥγ 4). ὙὐχιιπῖΞ 
4πὸ οὐπὶ ΕἸ ΒΟ. γθοαρὶ. Τρσῆς 8.485. ἃς οὖν ὡς νῦ, 

τὸ ὡς τοεἀιμάει Αὐἰϊοο, ρτοΡ. ΕἼ5. ἢ. 
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Ῥ, 103,1. 6. τιΐς. ὁ δηῖς δυοῖν οἴδεπαιε 56]. 
νης ὅ- μεκτὸν ἐκεῖνο εἱ ὃ ξυμπ. Ἰερὶ νυἶι, 5οά 
ΟΡΕΠῚ ῬΟΙΠ15 ἃ οοἀά. ὀχϑρθοϊαημδιῃ 6858. ΘΒ, φοΥ- 
τἱρῖε: οὐ γὰρ δυοῖν τένοιν ἐ. μικτὸν ἐκεῖνο, ἀλλεὶ 
ἔνα Ι,.. ι5. ΝΡ. γοτρὰ λέγε μόνον᾽ ῬΡῬεοίδτομο εἰς 
Βυαιηΐηγ. ΡὮΙΘΡῚ ποιεξῃ εχ Α14. Βδ5. 1. Εὶς. ΤῈΡοΞ 
διότι ἘἼ50Π, οὐ ΒῚΡΡ-. [.. τά. ἜΝ ἐστίν. ἘΞ Βα5. 
2. εἱ ΕΠ. τϑοῖα ΕἼβΟἢ. ἐηθη ἄδα!. 1.. 158, Τῶν οὐϊδηλ 
μῖς δά άϊάϊ ε Β85. 2. ΕἼθ6ἢ. Τ᾿. ᾿ Μα1ς οἷν. ἴῃ.- 
βοτὰ ποβαμ Ρᾶτι. Ἰορὶ ἴαδεὶ: ὥςτε οὐκ ἄλλο τι-- 
Ιἄει 1. 10. ὃ παρέχεταε οοηϊ. 564 1 ἴάτ δία ρἢ. πιὰ. 
ὍΡτὸ ὡς ΕἾς, φισαθθ Ἰδρίδβο δὃ᾽ νἱἀδίησς.͵. Γ,. 20. 
Οτιοα νυϊραία τοῦ παρ θαηὶ, νῃο “Ῥεπάφαῃξ, 50. 
ἤξοι! - χαὲ τούτων δή. σι: τ. ἐ, γένους ὃ σὸς βίο ος 
ἔστω. ΣΟ. 5 βᾶπο θα ῖ586 νι θῖτσ : ἐκ τούτων δὲ) εἶπ. 
οὗτος ὁ σὸς βίος ἔ. 1,. χλῦ. σεαυτοῦ (το σαυτοῦ 
γ]Ρ.) ΒΟ} 1051. Υῇ ΙΏΟΧ- 

Ρ, 1ῦο. 1. 6. [ γεῖ5. ΕΟ. εὖ Βα5. 2. σγοῦρθᾶ σέ:-- 
στέον ---ἐπιτώττε. ῬΏΠΪΘΡΟ, 4πᾶῈ βαεαιταθι οἰ} .᾽ 
δἴο. ϑοονδ}ὶ} ἰ]θυπιηθιν, Τ...12. ὄντως ἃρ. [δ56Ὁ 
(«ιιο εἰ ὄντας ἴῃ Βα8.. 2. ἄπο) σεμινύν. Ριδθίυ τ 
501}. αἱ οὐἴατῃ ΠΠΠ4 61. 2. ἴν 2ι. Βα5. 2. καὶ τὸ 
ὅπη ἔτ. φιοῦ, 156}. 

᾿ Ῥ. 150. 1. 5. Ἑαά4. δηῖδ ΘΊΘΡΙΙ. ΠΡ ΗΕ νὰ 
᾿ ἴοθᾶ ὁμολογούμενοι Ιερὶ 1π|δϑὶῦ 5601, ,, ὡὃ. γεῦθα 

Ι. ὅπ. ἰσχεε ταῦτα Εἰε. ἴῃ γε 8. ΠῸΝ ΟΧΡΙ 551, 
Ϊ Ῥ. 171. 5. ΝῺ]ρ. ταῦτά χ τῶν ἔρ., Βα ἢ  πεξυταὰ 
γὲρ ἐρ. γοῦν. 590}. ταυτοὶ σου τϑοθρὶ, {,,. 152. 5ἴΈΡΒ. 
ΤΏΑΡΟ. τ ΡΣ. ορϑότατα.“. τὰ σουὶα νϑ1ι5 Αὐυϊοιιδ ει 

Ρίαίοι. Ροδίαϊαι, Ι. 20. 598]. οοηϊοοῖῦ; ἐνὸν, ἐν 
μὲν τ. π. ἡ 7. εἰγίε ὧν τὅτο μὲν ψυχ. --- 1..37. ΝᾺ. 
ΡῬοβῖ παρέχον ΟΟΙΏΣἃ, ΠΟ Ρυϑὺ σώμα, ιιοπεπῖθ 
ΟῬΊβοῖ. πυαῖδαϊ ἱπεουριποιϊομοπι. ἴτὰ ποὰ νἱξθηῦον 
Ρίανα τϑπϊδη ἦα 6556. 5 ΛΟΡἢ. ΤλατΡ. » Περοητπ|η} Ραΐο 

᾿σωμασκέαν γιὰ νοσο. ΕΟ, τάιλρῃ αἰλζοταμῖι ἰδουϊομθιη 
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Φοαθιίαν.’ σωμασκέίοαν γαὶες ρυδοίενῦ Θο ἢ [, (ἰογηδ- 
Σἶτι8 ρῖὸ σχεῶὼν πλα]εραὶ Ἰερὶ ὑγείαν. Βοϊνάϊ, οοντὶς 
οἷῦ: τῷ. τ. παρ. καὲ σῶμα, καὶ σωμασκέαν ἐμποιᾶν.. 
Οιοά 58η6 ργδλοίετεη ἀπ νιάἀεϊι 

Ῥ.. 172. 1. 1. ΕἘπΠ4, δηῖα διερῖι. συντεϑέν. ϑ8δεά 
Θθη 8:15 Δοῦμπιιπι ΓΘροηθτα ϑ'δρἢ. ᾿τι5511, ἰ,. 25, γος, 
)ένο 'ςηῆς σονγυρίιῃ Ραϊαῦ 508}. (γεαπι ἰαπιθὴ δῃ-- 

ἰχιθιλ οθ586 ἀθραονῖδ, {ἰὰππὶ Οτδιηπηδᾶῦϊοὶ, νὰ ΕΤΥ ἢ, 
ἨδργοΒ. 514. ΜΠπ ἃ Βα] θδμ1) ᾿ς οτίαμα,, 4 αι 5. 
δῦ τούτου τοῦ γένους ατὶ τῆς πάντων αἰτίας οο«. 
δἰζαιεγιῖ, [ὰ Εταποοῖ, 64. γένος τε. 

Ῥι 1γὅ. 1. 1. Ροσὺ Νῦν δήπον οχεϊάϊοδο γοῦς (φιοά ἢ 
τΔΠΎΟΗ 6Χ δηϊθοθ 4. οοπηηοάς ταροϑὶϊει}},) δαΐ 56} 10. ὦ 
6556: Νοῦν δηήπου- Ἤεεδεῖ 50}]., δὶ οαπὶ ϑολιιχ. ῦς 
σόϊ Ἰνοῦς δήπου-- ἀὰπὶ νῦν τοἀυπάαϊ. δε διηντι 
Ἰϊτον ἱπίτα ἢ. 175) 10. 5. ἐνίοτε εἰ ἔστεν ὅτϑ ἰτιποῖα. 
7.1. 15. Ροβὲ η ὥς τ1Π1ὰ Ἰαϊορραμοῖῖο, 5εα ρ]ε- ἢ 
μὰ ροβϑῖ ἤδονήν. δῖδρ]ι, μλᾶνρ. ον. καὲ ὥςπερ τὸ 

᾿ ’ ᾿ . . 

γένος, γε] ὥσπερ τὲ τὸ γένος.“ (ΑοτΥμᾶγ. οομϊεοϊῃ: 
καὲ ὥςπερ τὴν ἡδονήν, ὥςπερ τὸ γένος αὐτῆς, πο. 
ἐβασ. Ἐϊδομ. γεῦθὰ πρῶτον τὴν Υἷδι Ῥγτὸ ρΡ]οββεπχ 
.αοῖ, οἱ ἀξίη (6 ΕἸο.) δου : καὶ ὥςπ. τ, γέν. τῆς 
ἢδονῆς πρ. ἸἘπηεμάδια ἱπέεσραμοϊίομα πθ}}ὰ Οριιβ 
οϑὲ πγυϊαϊίοηθ, [. 18. Εα 4. δμξ δίθρῃ. δυνόμεϑα. 
1,.. 16. 5. Νοπιίηα ΡῬιοίδγοιι οἵ δοογαῖϊ9 «μα ἀλλ᾽ δε τ᾿ 
ἄρ᾽ ἴὰᾷὰ Α]ά. οὐ δίεριι. οὔ δϑα οατ Εἰ. 6 Κᾶ85. οἱ ΕἸ. τ 
γοριῖται, ΕᾺ 5. ᾿ρπούδῖαῦ., 14 απ ἃ ΕἾ. ἔδοιιη. [. 
55. Ἄουρα ὃ μετὰ-- νὰ]ρ. δοοταῖ δὲ 1. 27. κοαλλιστ᾽ δ᾽ 
εἰπ, Ῥτιοίατοῦο ὑὐἰραθη  Γ- Μαεῖαινὶ ομπὶ ΕἸ ϑεἢ ὦ 

αιιοϊογιιαίε Βα55. οἱ Εἰο. ρυοθδηῖα 50} ι]}. 
Ρ' .γ4. 1. 4. Ἐ8Δ4.. δυῖε ϑιερὰν, αἴξῆς. ΙΩ 

10. 1]. Ἰηΐουτ. ποῖα ροϑρὲ λύπῃ, Οἴτῃ Ἐ150}.. Ριμ» 
οἴμτῃ Ροϑιὶ, [... 11. Μαϊε ϑ6μῖ, οοτνῖριῦ; ἐδωδῇ δέ 
σιλ. (μεν οἰθιιη). [.. ᾽ὖ. γεγθα χαὶ λύσεφ ρενρετᾶπι᾿ 
6 ϑΌΡΟΓΙΟΥ 5 τοροιϊῖα σεαδεῦ 56Ὲ}}., τϑοῖθ. ὦ. 10. 
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Τειιϑ, δυϊθη. δ᾽ ἡ παλεν- ΡΙΟΒΑΒΙΠ δου, Τι. τὺ. 
ἘΣ 510}. Ἰορὶ 8501}}, 'αθεῖ ποΐλεν δ᾽ εἰς τὴν αὑτῶν (8ι. 
αὐτὴ») φύσεν ἄπ. Αἱ 5105. Ἰοοιῖο ἰτονΡΡεἰδ με - 
τα ΟΠ ΕΠ οῦ, Ι.. 21, Αἴιὶ ἐκ τοῦ ἀπείρου απῦ ἐκ 
τῆς ἀπεερίας Ιερὶῖ 56}}1. εἴ 1. 22. κατὰ φύσεν ἐμ: 
ψύχων, «ιοά τ 4 λάπτ ἔμψυχον εἶδος. 

Ῥ. 175... το. Οὐοπιπια ροϑὲ οἰμέκτοις διιδῖι}}, τδοῖθ 
᾿θεπὶς 5081. 1,, 18, δ΄ερῃ. 1ηᾶγ8. Οπ ἀΔῃ) νοΐ. 
[Βα5..2.]} διαπορευϑῆναι. ἈΑς Ε1ο. τὰ Ἰδρτ. Ῥγος 
ΧΙ Π6 διιῖθ πὶ βαηιιθηϊία δὶς ὑϑυθδ, δἃ0 81 Ϊερεγοῖῃν σὸν 
τοιαῦτο μεταδιώκοντα.Κ. (Ε1ο. νουτῖο ; οροτῖοτο ϑῖς 
ἱποθάετθ, 41 ἰα]1ὰ ρεγϑουΐαῖιγ.) [,, 52. 5, Ὑα]ρ, 
περὲ τίνα-- ΘιοΡἢ.. τλᾶγρ. νΆΘΡοβ. περὲ ἈΌΠ πὶ μὶσ 
Ἰοουτη ΒΏθετΘ νἀ οίανος,. [Ι͂Ιἢ ποῖ. Ἰ6δ1: 51, ἐννοήσω-- 
μέν πὴ τίνα. Ἐ 5611. ὁχ εἀά. γεῖῖ. πέ θεὲ βοτίρβιὶῦ εὐ 
᾿αἰοΡρτείδιαν, σφόδρα, πώνυ. Εφαϊάορμ πέρε δὰ 
00. εἰ ἄνασ. ὑτὸ περὲ, τεῖα]}- 
᾿ς Ῥν α70.. 1. 12. Βῖθρῃ. τπᾶνϑ. γγραέ" οὗτος ἂν ἐκ." 
(1 Β85.. 2. δηῖβα οὗτος ἔρῥ.., διιοῖονε Ε1508,) οὗτος 
Ῥτιδείοτε 508}, νὲ δά τοῦτον τὸν βίον τείεναιισ, [ιν 
14, Ψ]ρ, Οὐκἕν εἰκός- Ἐκ ἘΕΠ56ῖν. βοηϊθηῖϊα ἀεάς 
Οὔκουν (ποῦ ἰριιαν) απο ϑοογαιιβ τδροηϑδίο ρο- 
ϑυπίαι. ἢ, δ. 51τορἢ.. πλὰΡΡ'. »θοῖο [68 1: αἰσθϑησεν, 
τϑροίοπάο ἐναληπεέον οἱ ἰππβεμπᾶο πρότερον οαπὶ 
μνήμης." 

Ρ. 177.1, 16. 5. αΐα δῃῖοα ΠΟ ληϑην ἄἰχῖτ, Ποὴ 
ΠΕ ΠΟ ἃ. 5.6]. σομϊδοιι : ἵνα μὴ ληήϑην καλῆς, ἀπο 
886. 560} 1}. διυύδοῖίιι5 6556 ἰπἀΐοατ. ἴ.. 18, γι]. Τῷ- 

Τοτε. οαπθη  δυϊῦ, 4πι6η} βδθααμῖμ8 δὲ ΕἸ. ποὴ τϑοὶθ 
δῖεῃ τὸ δά γεγνόκι. ΡΟ ΈΓΘΏΒ ; φυοΐ δά κενεῖσύδας 
ἐὐϊμοῖ, Δηΐο τὴν ψυχὴν ἰηθετὶ περὲ ἀὰὶ κατὼ γο-- 
αἰ δέορῖ. ἰὼ Δμποιῖῖ,, 564 οὰ ῬΓΔΟΡΟ8. αἀἰιοοῖα 5615 

ἘΠῚ Ρουγεντ ἀοσαὶ 9]. 
Ῥ, 18.1.9. γα}. ἕνα μή-- ἀπο νογιῖατὶ τορτρηδῖο 

᾿τή τερομομάππι πιομτιεγπηῖ ϑοιῦ. Ηειϑά. Ηοϊη. δά 
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ΤΙιοδοῖ, Ῥ. 411. Ηοιβ, ρυδθίθσθα καὶ ἃπῖς σώματος 
ἸΏΒΕΡΙ να], νὰ χωρὶς Δ᾽ βο]αϊο ῬοΟμΑ 

Ῥ..179.1. 6. Ἐ44, δῖε ὅτερ!ι. κενοῦται. Τι. 18. 
ἘΛά. δηΐς δίδει. πῆ. [,. 25. 15. Ζηλονότι. 1. 
58. 5001. μαθεὺ δεικνύει, 586 δἰτονᾶμ Ἰδοῖ. μηνύει 
ΤΟΙ ΟΥ αἴ- ͵ 

Ῥ. 1δο. 1. 1τ. 1». βουλεύεσθαε δηλῦν, Ἐπηεη- 
ἀαταῦῦ, ρταθοπηΐα Εἰς,, Ποιρᾶ. οἱ Ἠεοϊμά. δα Ὁταῖ. 
Ῥ- 07. Τ.. 16. Νοη ραῖϊαῖ δἷτιβ, απ βαχαΐζαν, ρϑυϊοῦ! 
Ἰδοιϊο 6 ΠῚ βδηδηὶ 6586 50}1, «υΐα τεθροπδῖο ἐσὲ ταῦ- 
τὰ ἸΆΓΟΥΤΟΡΑΙ ΟΠ Ἔχϑρθοίαυι ἱππεῖ, οἵ ρῥτὸ καὶὲ εἰ- 
τις ῬΡοΐϊιβ5 εἰπερ τες. Ἰ, 50; Βιέθἢ, πᾶσ, ΡΟΣ, 
καὶ παύεταε μέν τῆς αλ)γο Ἐπ ρᾶιῖϊο. ροβὲ πλϑ]ϊηι 
ἰϊα Ἰερ1: τέ τότε, φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἰς.“ (Ρο:- 
δεν δ, ΨΏ106. γορῖη,, θα] ρτὸ γπ]5. τέ τότε φῶμεν, 
ἢ-- Ἰ,. λά4. Ηδυβά. ρείαι ΕἸοΐπππε 165 1556: 279) χαΐ- 
θοντα, μὰ “1, ἀλλὰ- Ἐχρίϊουϊε ροιϊα5 γα]ρ. απο 
οριίπιο 586 μαθοῖ. μὰ 4212 ἀλλὰ εθν ἴχὰο, δὲ πορϑιῖο: 
Ὦ ΘΠ ΡΥΟΧΊΤΩΘ ΔΘ σΘ 6 ῃ115 [ΟἿ πα 1, 

Ῥ, 181.1. 13, τόδε ργοὸ εἰς τόδε. Τ,. 18, Βτ:ερᾺ. 
ΤΩΔΤΘ. ΝΟΣ ναοαὶ ματι. ἤν, 564 ἐογιον δᾶ εἴεψ, φιοῦ 
εχ Ῥυδοοεάς, βυβθαϊα τιν, νῦ ραθϊο ροβδῖ, οαπὶ ὃς ἐλ 
Τερειϊοηπιπ) συγχωροίην.“ς Γι, α8. Ὑυ]ρ. αἰεὶ-- 

Ῥ, 1δ2. 1. 2. 5τερἢ. πιᾶσϑ ,Ε10.. τὰ γεγῖλε, απᾶν 
Ἰερουῖ αὐ μὲν ψευδι, ιἰα}18 ᾿απηθῃ οἵ δἴἱθὶ Βα πηι) 
γοομπίδτ 68: ΟΠ 5510.“ 

Ῥ, τδϑ8ὅ. 1. ὅ. 1». ποῖ᾽ ἄττα. Βϑ΄᾽οΡἢ. πγᾶτρ., Ό χε 
ποιὰ ἄττα, ποῖ ρτὸ ποῖα: ἰάδσχιια ἔονίαββε τεοϊϊαι 
ΒΥ], ποέ᾽ [᾿πτὸ ποι ἄττα. Ῥαϊιιῖο δηΐθ διζεπὶ γη8: 
815 ποιπιηλ ὁποία τὲς (ἴῃ ΡΡδος. δἄϊπι, ὁποῖά τες) ῬΓΟ, 
ποιά τες.“ Τι. 8. Ὑαὶρ. καὲ σφόδρα ἑκέτεραε γεγν, 
5126 56η581:. (Ογὴ. ἴῃ ΕἰοΪ, [Ὁ ΠῚ ν (ρυδεδυμτὲ ΕἸς,) 16ρ᾽ Π 
1π|851}, πο ἀεάϊτηιιθ. [46Π0 ἴῃ γ διε. ἐχργϑοδὶῃ Θ6Β]ος 
εὐ εχ φυοσάδπι γεὶ. ᾿ἶῦγτο (τὶ, Οοτηαν.) 858 Ἀηποϊαί πος 



ΙΝ ΡῬΗΙΤΈΕΈΒΥΜ, 5ὅ0ι 

γ ΡΟ 556 ἄϊοῖῦ Θτόρἢ. ἴθ. ἅμη. 1,, 18, Ῥοδὶ δοξά-- 
ἔουσαν τλαῖε ναΐἷθ. ἰμΐεσῦ. ποῖαι 

Ῥ, 84,1, 5. Ἅυ15. ἀνοίας. Οποά ἀεάίπγηα, [6 
βεμάτιηι 6586 (οΥ., Βίορἢ, ἢ ἴῃ ἄμπη. 35.6}}]. ἀοοσπονποῦν 
δορὶ Εἰς, 1,. 9. Ὑπ||ρ. πῆ δὲ δὴ-- ἐὐγεμάατναμπι Ἰ εἤτα: 
ἜἌΡΕ ὁ ἡμα νυ ἔοι ΘΧΡΙ ϑϑιῦ, τη] 
ι10.. πεῖν Η5πι|, 1. 10. Ῥοβῖ αἀλ ̓ ηϑὴς ψαΐο ΠΟΤῚ. 
οἷά, 1,014. Βι6Ρ}}. ΠΤ Β. γραί" [885. τ τὸ δο- 
άζειν. Ταπρεμᾶα τὸ ἐγχωρεῖν δεαδοξ, Τ,. 54. 
οιαῦτ᾽ ἄττα οχ εἀᾷά. νεῖι- ῬΙῸ 5'ΕΡἢ.,. τοεαῦτα ἄ. 
ἀεα!- 

Ῥ. 185,1. ά, Θονῖμεὶ αὐτὸν ρτὸ αὐτὸν, τιοῃθηΐϊθ 
υἴὰ τ ΕΔΠ5. 5.Π. Ῥ- .55. Τ,. 9. αὐτῷ ρ»το αὐτῷ ΒΟΥ ρ 51. 
.1ά. ταῦτα τὰ παϑήμ. ἴᾶπσο ςὰπὶ 56}, ἤοὴ ἐκεῖς 
ασ τὰ παῦ. ΤΩτοΠΙρππταν αυΐοιη, 4186 Δ]}18 60 Ρε- 

εἰησπῖ, νὺ ΑἸ απ] ροτοίρίαμι5. 1.. 22, οὕτως ῥῬτὸ ὅξζω 
9 5ε4ᾳ. ἀποδέχου ἀεάϊ. 1. 535. 508}. ἱπηρὶ: γράμ: 
ἐφτ. τῶν λεγ. εἰ εἰκόνας τούτων. ἴτιο οὗτοι 5πιϊ 
ἰγ,. [ἢ ΦΌΟΤΡΊΙῚ. Δ ΪΠ}15 ἸΠῚΡῚ ΠΕ 5 ΠΤΟΟΤΘΔΒΤΙΡ. 
Ῥ.: 180. 1. 11, 12. ΨῺ]ρ' αὐτὴς ἀδεδι, ΘΙοΡ᾽, ΠΊᾶΥΡ 

ο7γραΐ" γῈ5 αὐτῆς δ...“ Τιὰ Β45. 2. εἰ ΕἸς. ἀον 
Ῥ. τ87. 1. 2. εἴ 4. πίει. ποῖδϑ υ]ο. ροϑβὶ γέμει 

οἱ ὀνομάς. Β|15{0}}} ΟΡ" μήν. Τι. ὃ. Ἐράτν μἰδ αὑτὸν 
ΟΥἾἶρϑὶ, πᾶπὶ αὐτὸν δα χρυσὸν τοίοτεῖαν. Τμ 10. 

γι}... ὡςτοπολὺ ἰαποιῖτα. ἴ0. τό. 8. ταπολλί. 
Τ,, τὸ. 8568}. ῥΡτὸ οὕτως ἰερῖῖ ὄντως. Μοχ νι}ος 
ποῦσε ---- ἐπιγεγονόσι -- ἔ ἐπεσομι. ΒΤΟΡΒ. ΠΊΔΥΘ᾽ 

ΘΟ Βε πάθην μυῖο ἐπ᾿ οὖσε τυϊάοιιαιιε ἐστὲ 1Ὲ} 8... 
οἱ ἐπ᾽ ἐσομένοες.““ [ιᾶ Θἀ1ά]. Τ,...χ5. ἀά. ἀμτο 5τΈρἘι. 
ἐπεργαζόμενα. 

Ῥ. 188. 1. το. ὕεια ἐληϑεῖς καὶ νυῖΐο. ἄἀοβιηῖ, 
Ὅοτη. εἴ θὺ βοὸῃ ποῃγηϊπαΐο δίερῃ. ψευδεῖς καὶ ἀλη- 
«“)εῖς βουιθὶ ᾿πϑβουτηῖ. Θεᾷ ΕἾο, Ἰορὶι, νι ἀρά!ϊ, υἵ 
Οἰδϊαθμνι8. οχϊδιαῖ. «50.}}. πιαῖαϊς τοῖρα καὶ χρηστῶς 
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ἄεοῖου!. ἴτϊα τῃυευδεῖς σουοιϊς, ΟΡ δα, 4186 56 αι ΤΠ ΠΧ 
1,.. 33. ἘΔ 4. αὐτο ϑ16}}.. εἰπωμὲν- 

Ῥ, χ80. 1,3. Προ. ὅτε ἀεδϑὶ. δέερίι, τῆδιδ.  Ἔοτ. 
ὅτι ἄρα τότε, ΑἸλοςαὶ βου. να, δεεελῆφρϑια ει." Ῥτὶμϑ 
ἀεάι φαππλ ἔλοις οχοϊάσσε 1118 ρατῖ. ροϊπευϊῖϊ. {- 
17. συ]. τὲς ---- κοίνεσθαει. δοτιρϑβὶ τίς --- κρίνεσίλαε; 
εἰϊατα απ 56}. ἴω. χ8. 1]. πῇ δὴ- τοσερὶ Πεϊπᾶ, 
ΔΡ.. 5681. σομδοΐαταπ)η, Ὧν 10. 51ΟΡἢ. Τηᾶγρν ., Δ] Δΐον 
16ρ1556 νἱἀοῖον οἱ ἘῚο. 481 νου τ: ΝΝΟΠΏ 6 ῬΓΟΡΟΒΙ[ΠΠ| 
ἄῃ ἢοο ἱπάϊοϊο ὨΟΒΡ15 δϑὺ εἰς 9. Νοῦ ϑϑοηλίαν ΕἼΘ. 
Τ,. 23. μᾶλλον Ἰμχῖον ρΊηγα δαἀϊθοιῖῖνα οἰ 1 ΒΟἘ]. 

Ῥ. τ00. 1. 1.5. [π᾿ ΑἸᾷ.. εἰ 5ῖερῃ, ὦ “Σώκρατες, 
ἔναντ. δὴ-- Σω, τὸ ποῖον λ. ἥρω. τότε μὲν-- εἰ τατλεα 
«οἴἰάτὰ δὐὶε ἀληΐδϑες. Ῥτνοΐδσονι ποόοπηεῖ, ἘΣ Βα4885. εἰ 
ἜΠ0, γεγ πὶ ΟΥἀϊηοπα, ριοβαΐμπι οἰΐδηι 516 Ρ}.. ἴῃ ἃ ΠΏ,; 
τοοιταιῦ ΕἸἾΒ6ἢ. 1,. 158. Ὑυρ. ἑκάτερον. Μαϊΐδιϊ 
50]. ρυδεθπηῖθ 1,, 16. ϑουῖρδὶ οὔτ᾽ ῥτὸ οὐδ᾽, 

Ῥι, 191. 1. 18. δῖερῆ, ξυμβαίψει. Τιοοϊϊοποια δά, 
γειῖ. τεροϑυὶν ΕἼΘοἢ. Τηῆη, ρεηᾶσοι ἃ0 ἀναγχ ἴω, 
“48. γ1Ρ. δὴ μον. διῖερῖν. Ἰπατο. ϑουθειάμππι ριιΐο 
δή που «αἱ δήπου, οοπὶαμοιε,“. ἢοο σα ἘΙ5ΟὮ, 
ΤΈΘΘΡΣ. 

Ῥ. 192. 1. 8. π]5. 5 κείνως. 1. 80, τὸν τοιοῦ" 
το». Αὐἱλδιμομοῖα 1ηἰε] }1οῖ ἐεηβαὶ 56Ἐ]. 

Ῥ, 1οὅ. 1. 56, Ῥγο οἴονται δομᾶϊζ. ΟὉ 5644. 1. θ. 5. 
1εϑὶ ναὶ λέγουσι. Αἷ εχ 115 ἰρ515, 486 βοαυπη τ, 
ὙΠ 651 1ὼ οβὶ, οἰοντοίε 6556 τοι πη άητῃ. ἸΝατ 400 
Ἁαΐά Ῥχοῖ, φασὶ, ποὺ οἰοντος τοϑροπάογαῖς ταρεεῖ 115 
Ἰμᾷ δοογαῖθβ, 1.10. τὸ γοῦν Β45.2, γε ἦν. αΡῖταξ 
ΘΙΕΡἢ.,,, ἀππὶ τοῖς γοῦν ροβὶ καὶ μὴν οπ Ῥομδ τ. 
1... 18. Ῥγο ἐρωτ. (ονη. Ἰερὶ ᾿π|5οῖῖ αέρώμεϑα, «αποά 
1, τὸ, Ῥιδθοθβϑδιῖ, Ρτοθαμῖ ΕἸ56 ἢ, 4ἰ ργδδίεσθα ὑππὶ 
εἰφ᾽ 5ογ101 πιδῆαῖε, ΘοΡΒ. δπὶ νεγοσαα ἰοοο ἐρωτοΐμε5 
(κα αὐἰ αἱρώμεϑα,. ΤΟΣ δβὶ χη ϑεϊο 8 πβῖα οατιδᾶ 
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1... )δδ. ΑἸά. εἰ Βλθ. 1. πείσεσθαι: 51, υἷι; 5. Ἐαᾶ; 
δηΐς δίορῃ, ἡδονή. 

Ῥ. τρά, 1. ὅ. 5τερῃ. ἄδάϊε ἂν γ. μι. δοκῶσε. Οατα 
ΕἼ561., οἱ 56}1. τϑιοοδιΐ, «ιοά εδὶ ἴθ εἀά, νδῖῖ. δὲ 
Ἐ1Ὸ. ΘΧρτεδδὶῖ, ἵ,. 6. ἘΠά. δηΐε δίερι. μεταδεώκο- 
μίὲν. Τ.. 9. 15. εἰ βούλῃ, ϑείημεν. Ὑιάϊι διά, 
᾿ᾶ6ο σοπίπηρϑη δ 6556, 566 ΟΧΡΙΟΒΒΙΐ ἸΔῚῺ 1αἴ. ΨΟΙΒΙΟ: 
51 ὙΏ]1Π5 ΟἸ Π54τ|Ὲ ὩΔΊ ΠΥ ἈΠ. ΟΟΘΏΟΒΟΘΟΤΕ ψ 6] 1 Π}1|5 (γο]ι-- 
ΕΥΙ ΤΏ 115): ΘοΘἀειηαπε τηοο 5.8}. [τὰ εἰ ], 17. 

Ῥ. τὸ5. 1. 1. προγίγνωνταε Ἰεοὶ ἴα δεῖ 568}. ΑἸΙα ΤΑΙΉΘΒ γαῖ᾽ ἔβε᾽ ο.. 35, Τι. 2. Ἶχρ᾽ δὺν» ὅτι: Τιὰ 
Β85. 32. ῬγῸ}». 8561}1. εἰ ἰηἄθ ρεπάδηὶ οχμηΐα γβαπα δά ξυγγίγν. ΑἸΑ, εἰ ΒΔ5. 1. ᾿4λλ᾽ ουἱχ ὅτε. Ήϊης δίερἢ. ἄρ᾽ οὖν οὐχὲ-- Τι. 6. γα]5. ἡ) τι ϑ.6ρ1ν. τπᾶτρ. »Απῖα γέσθασ ῥηϑὲν ραϊο ἄδεββο ὑοῦ. ὀρϑῶς 8ϊςσαι 569 φαθν ὀρϑῶς φαενοίμεϑα λέγοντες.“ Αἱ {Ππᾶ {πι- δῖ ἴθ πάνυ. 1,, 15, Θ:6ρῇ. ΤΥ Ρ’, δου οπ ἄστη ραϊο δεῖν. ΑἸΙοαι δηῖο οὶ Ροβὶ φαμὲν δβὶ Ἰῃτουρπηρομα ἄατὰ [4ποά οἱ. πο (Ἀοἴπιτ], ῬΓῸ απο εἰ ἘῚς, ]εοὶς ἔφαμεν, [ΐἴοπὶ ρδι]ο Ροβὲὶ ἀποκρίνου γτὸ ἀποκχρενῇ 0 ἐο φιοχαε ᾿εοίτανς. Ῥοβηΐ οὐ ἘΠ. ΔΏΪΟ εἴ ροβὲ φαμὲν ἴποῖδαᾶ. τὸ τίνα 52}1. Ἰερὶ τὰῦθδειῖ τί. 1, 18, Ὑ]ρ. δείξεις. Ἠεϊπῆ, εἰ 5.}1. ΘΟΠ ΘΟ ὨΡΑΙΏ ΤΘΟΘρΡΙ- Ἴ Τὴ 16}1, ὃ λόγος. 5581. Ῥγδείονθα οἴδηαιι οὐχ ἧττον. Τάδε σοπϊδοῖς ἀπόκρενειι. Ἐπιθναπι τποίαν ΕἼ5Ο Γ᾽. Εχ υὙγρδηϊίδῖθ εἶτι5 Ὑ51 ΠῈ Τορεΐθηβ, 1,. το. Ῥοϑβὶ ηδο- γεὶς, γοϑὲ λέγω (Ἰοοο ῬΌΠΟΙΙ νὰ]6.} εἰ ροβὲ ὑπέρεχ. ΤΟΙ ϊα ῬΟΒ11, ροβὲὶ βέῳ Ἰηΐουν, ποίδπι ἸοθδῸ Ριηςῖ!, Ὁ. τοῦ, 1,.1. διερῆ, τηᾶρρ. »γραΐ [Β45.2.}]" ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ἀρετῇ. , χό, 516 ρ]». τηᾶτρ. »γραΐ [Β45, 3.7" Συμμεκτον" ργοΡ. ἘΠΒΟμν ἴ,, 525. 8. 15. τὸς δ᾽ 
αὐτῆς Ψ, Μαϊΐδυΐ, εἴα 50}}}. ᾿πθοπῖθ,, αιιοοιιττ ἴ φοΙοῃ νὰ]... ρμοϑβὲ μεχϑείσας Ἰὰ ξΟΥΩΤΩᾺ πγαΐατιῖ, ἴω 8. Θἴθρ!, πηᾶγρ., ἰὴ Ρτδθοβ. εἄϊε, δεασφορᾷ, εε4 ἰς. φθοααο Ἰδρεϊοηθπν ΠΈΣΗ [δεαφϑορᾷ] ἀρηοεοῖι, 

᾿ 
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ὭΟ Βαπὸς ογὰῦ δηλ: 1 Τοδίϊταϊιοηο νὸ] 
ἐοτταρύϊοπο.ς Βα5. 3, ἴδια δεαρϑορῷ Βαθοι. 

Ῥ. 107. 1. 5. ῥγὸ ξύστασεν δεῖνα, πάπα] ]6ρὶ σιΐγο 
τασεν οἷν 1, 22, ἴ,. τι, Ἅυ!5. αἰνήσεε, Ἀδροϑβι, [τς 
Ῥεδηῖα σι, εὐ 856}}], χρη δέν «ιοά πὸ ᾿π|θ } οχ}586 
αυϊάετη δι, νἱἄσειισ, Τὰπὰ σὶρ. τὸ δ᾽ ἐπέπ. νθὶ 
ὉΠ οι. δου! ρϑὶ τα δ᾽ - υᾶτὰ αἰδὶ ἃ τὲς γυϑοῖα ὑγ 81 51-- 

τὰν δα ῬΙατ, φέροντες, ταπιθὰ ΠΟ θόπὸ νευθ 5 τὸ δ᾽ 
ὃ. τοϑρορᾶᾷει αὐτο, [,. 15. π}». ἡδοναῖς συγκ- 
ἘπιδηδΥι! ργϑοθῖηΐο δ θῖι. οὐ 50.}1, Τ,. 10. Ατίϊο, τὰ 
δηῖς τοιαῦτα ε Βλ8. 2. δἀάιάιν Ἐπ, Τὶ, ἃ., 15. ατὐς- 
τῆς. ἘἙπτησπάήδτις 561. [,. 24, γ]». ἀπεργαζόμενα. 
Οοτνεσλε Βυίτπ). ἢϊὰ Ροβροηάοῦ Ργδθο. δκκεχυμένγον. 
ΡῬνοὸο 'ος Βαβ8. 2. μαβθδὲ ἐγκεχυμένον, γἱ ΕἸ. τηΠπ|5ὰ, 
ῬΓΟΡ δῖος ἢ. 1,, 26. 1]ρ. χκαὲ λέγειν τε. ϑίορὶι. 
ΠΛΆΤΕ, . 2) ΔΓ ΔΊλτι λέγειν γε" «πιοά τϑοθρὶ. 1... 27. ΒΙ6ρἢ. 
ΤΆΔΤΡ. "7ραί' καὶ περὲ ἄλλον, ὡς---- Τὴ Β85. 2. 
ἐδ: καὶ περὲ ἄλλον ὡ. Ὑα]5. τοοῖς τπϑῖπιν ΕἾ. 

Ῥι  χ 08; " 9. Ηδεςα ϑ8η)ὰ 6558 περδῖ 560}]., οππὶ ἀδ 
5014 νο]ιιρίαϊθ σΟΥΡΟΥ8 561. Π1]0 6558 ΠΟῺ ρμροϑβὶϊ, 566 
ἄς Ομ ποῖα ΔΌΊΤΩΙ εἴ ΘΟΤΡΟΓῚ8. Ηϊης σἸ 1 Βαΐτα. 
Ἰοριι: περΐ τὲ τῶν ἐν ψυχῆ καὶ σώματι, ὅταν ψυχὴ 
σώματ, τ. ξ, Τὶ. 20. υ]5. ποέα φ. ϑῖερ. τηᾶτο. 
Ἐν, ποίαν φῇς.“ Οποά ΣΑΣ ῸΣ Νὰ Πλ ἸΑβε ΝΕ αν. 
δϑ, ΟἸΙΔΙΏ51 1 οΡριηρ αἴθ" ποίο , . ἴ,. 21, δτορὶν. 
ἸΏ Ρ. ῳ»7οαί" [Βᾶ5. 2.7] σιγκρασεν.“. Ὑοο, σύγκρε- 
σεν τπιοὴ ἔουτὶ ΡΌο858 πιοποῦ 50}}]., εὖ σατ Βιίπι. [6- 
οἷν συγχεράσασαν. Ἢ. 533. δίερμ. τᾶτρ. ῳγραΐ" 
βαρ, 2.1} πῶς οὖν δὴ τοῦτ᾽ ἀ. λ.““ ἀποά ΒΡΘΒο. Ι,. 

Σ ΒΈΕΡΕ: ΤΊΔΤΒ. »» Ὀ]Δἴομοτ. ΒΡ ρϑῖβδε Ρατο: οὖπο- 
μεμνήφκεσθαι τοῖς ϑυμοῖς καὶ ταῖς ὀργαῖς τὸ- 
ἼΣΩΝ ἐφέηκε πολιτ' 'Φρ. π. χ'’ “Ὃς τε πολὺ εἴς. Ληῖδ. 
ΔΌΓΟΠ) ἤδες, ὅς τ᾽ ἐφέηκε, εδ᾽ ἃΡ. οι, καὶ Ζόλος, 
ὙΟΥ51|5 ᾿ηεἰπιτῃ, Πα. 0.“5 (οΥπᾶν, 16 9ὶ ᾿πιδδιῦ : ἢ) δὲομε. 
ὕποί. τὸ, καὶ χόλον ὅς. τ᾿ ἐφ. πολ. π, χαλεπ., 
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“Ὅςτε π. ---λειβι οἱ βδ8η8 νεῦῦὰ τοῖς ϑυμοῖς καὶ τ᾿ 
ὁργ7. Θ 8 1058. οηδίῷ αἰᾷ 16 οἴιδτ ΔΡὔο στὸ δηΐθ πολύφρ. 

οἰϊοϊοη ἄτι επὶ ΕἸ. ᾿πᾶάϊσο, νῃθ νηὶ 8. ΠΟ 5]. 
ΒΙρρ. εὰἃ σϑῃβϑοηΐ ἱπἰευργοία τ! 0} }8. Οδτιδ8 ἃ ΒΟΥΈΡΊΟΡΘ, 
γῇ βᾶᾷ8ρε ἢξ, ᾿ῃϊευροβιία. Αὖ βυδτχηδίϊοδ 115 βά10 ὭΘΩ 
εομϑδῖα!. Νου οριι5 διΐειῃ εβϑὲ, νὰ καὶ χόλος οἀαῖατ, 
«φιοί [Δ6116 6 ποι βδίπλο νοῦϑι (ΗοΥ. 1]. 1δὅ, 108.) 511} - 
πιο] ΠΠρῖταν, νῦ ν, ΡΟΒΊ ΓΘ Π1Ὲ5 ἰσεὶ (110) πο δἰ ἀτἴτι5 65. 
ἢ ὁ] του οοὐ ἃ, Ορεπὶ ὄχϑροοίαυι πα 6ὲ 50Β], 
Ῥ᾿ χθ0.}» 3. καὶ τοὶρ εἴα. ομαρρπ αἷο αμτοοοά. ἐπος 

μεμνήσκεσϑθαει- ὃν ατἴοὸ λύπαες αὔθ ε556. πιεῖ ῖπι, [ιν 
0. 15. ροβὲ μέμνησαε ἱπῖειτ. ποῖ. ἴω. τη. Εἀ4. 
νεῖ, ἄνοια, εἰ ἴῃ πιᾶγρ, Βδ5. 1. ἄγοιεα γ ἄγνοια, 
αποα ροβίτεῃγ πηι ΤΟΡΟῺΪ ἰπ|55811 ογη. οὖ ἄφάϊι ϑιερῆ, 
πορτοθαηῖο Ε150}}... χαϊσὴ ἄψοεα σοτηρτομποπάδι ἄ- 
γνοίαν εἰ ἀβελτ, ἕξις αἀδαϊαν. Αὐ μβᾶης ἰρβᾶπλ ΟΡ 
οατιδαπ ἄγγνοεαν φῬιδοίοσομπμν οδῖ, 0, 21. ἐδὲ ἐχ Αἴτ, 
ταϊϊοῃβ δουῖθὶ ᾿π|5511 ΕἸ. Τ,. 25. ὕεια λεγόμενον ὑπὸ 
τοῦ γρ. εἰ [οτταβ5ὶ5 εἰίατι δηλονότε δριιτνῖα ἐχιϑυ πιο. 
Περθιεγαῖ οογῖθ 6556 σῷ λεγομένῳ- Β6}}}. οομίοοϊῖ: 
-γιγνώσκεεν αν τὸν λεγόμενον ὑπ.- 

1’. 20ο. 1, 4. ΨῺ]Ρ. λέγω ἀδεοῖ. δίδρἢ. Ἰλᾶτρ. γραΐ 
[Β85. 2.}] λέγῳ. καὶ δέομαί γε πρ. [τὰ εὐ 5105. 
Ἐεςερὶ. 1. τα ἐνερ, ΤῊ ΤΡ. 0 ον. πλουσιωτέρους. 
Αἰ εῖηρ. ροτίῖηοι δὐ ἕκαστον." Τὶ. 18. Ἅυ]5. αὐτῆς. 
51}, οοπὶ. αὐτοῖς, απο ὁ 510}... ργόβθαηῖε 56}. 
ἄεᾶι. Αμτὸ ἕν τ ψυχ. 1. τά. ἴ46πὴ ἄξεβϑα ραϊαβθαξ 
τό. τούτων Ξιϑρεοίτπι οἱ ἔμπῖτ, οἱ ἀρετῇ Ἰερὶ νοϊαῖι, υἱ 
ἐδ ἈΡ. 5100. 56 56}}}. τοϊι πὰ Ἰοσ πὶ σομ δεῖ 11: 
πολι δὲ πλ. γ. οἰμε. περὶ τὸ τρ. εἰδὸς τούτων («αῖ, 
τὸ τῶν) ἐν τι Ψ. δεημαρτήκασιν, ἀρετὴν δοξ, β. ἐ. 
οἷς, 1.. 1. Εάἀά. νεῖ. ἄρ᾽--- Οοτμαν, ἄρα καὶὲὶὲ σο- 
φίας-- Νεἶτι5 δίορῃ. τῶν δ᾽ ἀρετῶν πέρι (νι Ἐϊο., 
ψιδηῖαπι δα νἱτίπϊοβ. δἰιῖποι) ἐρ᾽ οὐ σοφίας τ. π. 
ἄντ. Ναπηι ὠντέχεσϑιαε ποὴ οαπὶ περὲ σοπδιραῖζιτ, 
νης απο ῬΥδΟΡ. ὙΠΟΙΏ15 120]}1151.0. ὦ, 10). πᾶσεν ργῸ 

Ῥτλτ. Ο». Τϑκ. 1{{Π]. ΒΡ 
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πᾶν (οὉ 8644. Ρ. 201, 1. 10.) σθηξεοῖς οτι. ῥτοθαηῖο 
ϑἴερῃ.- πᾶν ε8586 Τὰ δα πὶ,) πχλομεῖ Εν ἰὼ, χό. υ]ρ. 
γψουθὶβ πῶς 8. τι δ. λέγεις ρναεῆχιπν 6εν ΠΙΏ. εἰ 
5644. 2"). Ἀδϑίλθτ! ἀϊδιμοτομοι εα. ΑἸ, τὰ θοηῖς 
1ἴὰ οἰϊαπὶ ΗΠειβά. 1651. 508}]. βογναῖα να]ο, ἰδ πεἴϊος 
τὸ οογτοχιῦ: πῶς τέριν. δίχο;, λέγοις ἄν; οἷ γαὲ εχ 
δὲν οτῖτιπ) 4 ο]οῖς ἴ 

Ῥ. χ)ο1.1, δ. Ῥγο ἐσχύυρους δεινά, ΟΡ. 5644. ἸΕΡῚ 
ἀμ55: «ἰσχροὺς, βεαπταῖο δαμὰ 50 ]., οοηΐνα Ηριθα. 
1. 7. Ῥεὸ αἰσχροὶ 5διθϑιτα ἐσχυροὶ πιαϊαϊν. Ῥτὶι5 
γοτῖ5. ἴω, 6. δἴορῃς στρ. νη ἈΡγᾶθε. δα οη!θὴ5 
ὥνοια ᾿υνάδτασια ἀψιπάο. ροοὶ ἄγνοεαν Ἀὶ5 ῥσο. ἄ- 
γνοιαν. ϑάρτα δυΐοπι [Ρ. 100. 10.] κὰ 1154επν εἄά,, 
κακὸν μὲν ἀνέχ ἴἴπχο, ἀποῖοσε ΕἾ56}). ΑἸ. εἰ Βα5. 
τ. ἄνεοι, Β85.3. ἄνοια) νῖ ἄγγνοις ρυϊπηπν ἴῃ ἄνοια 
ταὰϊαιπι.,), Δεϊπάθ ἴῃ ἀγψέα [πἰῖ ἀερσαναῦιπη. Νδπι 
εὖ Το. νι Ἰδοιϊϊοθεμλ, Π4πᾶ6 ἰς 688, βουνοῦ 
1,. 7. ϑυδάορηϊο ΗἨδιδβά. αὐτῇ τε γτὸ αὕτη τ. ἀεάϊ. 
Ἄεῦρα βλαβερὼ --- εἰσὲν ῬΑΥΘα ΒΠο56 05 ποθ ᾿πο]ιδιῖ 
δι. 1, 20. 45. 2. Σω,. τῆν οὖν τῶν ᾧῳ. δοξ, 
4τποά εἰ ΕἼς. ἐχρτεβϑιῦ.. ἢ., δός Ἅ 15. ὁπόσοι μὴ ἔρῥ. 
δῖον ΤΙ ΔΤΡ. ἡ 681} οἱ ΕἸ. ὁπόσα ἢ ἐρ δ.“ ρτοῦ. ἘΊ50}.. 
Βδοορὶ αιοά 56}}}. τεροπεμάπιῃ νἱά 1. 

Ῥ. 20.5.1. 14. Βίερ!.. πιᾶτρ. νγοαί [ΒδΔ5.. 5.} ποίνυ.- 
λυ πάντη (ἢ. 6. πάντως) ἀοσοτῃπγοάαι5 6558 ν-. φ6- 
λονεεκοῖ τχοποῦ 11..ὄ ,. 21. Θ᾽ 6ρΡῇ).. ΠΥ 5. » Ἐ Υ. ῥμαψ- 
ϑάνοιμεν νε] μανϑέάνωμεν. Ῥτνεαροδάρηϊια ἀπΐεμ 
ἴ50}1, μαν»ϑάνομεν οὔν»-- δεαπερ.} ταϊοττορδέπιθ Ἰορὶς 
οὶ Ε1ο.“ 

Ῥ. λοῦ. 1. γ. ἶρ. βουλεύομαι. ἈδΟΟΡῚ 6Πιθπ- 
ἀαϊϊομεῃ Ἠδιβ. ρΡ. 101. 1.. τ0. Ῥτὸ μώρξυσε δομᾶ. 
οοῃϑοοὶϊξ μϑίνγτεσε ΟΡ «. 27. νθῖ ὥςπερ μάντεσι προς. 
χοῆσϑαει. 1,27. Νοῖ δῖε χαϑαρὲς ἰμδοτὶ καὶ, 5εἀ4 
Ροῖϊι5 ἡ δδίας ἀο]οῦὶ ναϊὸ 568]. 

Ῥ. 2ο4.1. 2. ἍῈ}5. κάλλους οὐχ--- Β16Ρ]}, Τηᾶτε. 
»Έον. κάλλος [χυρά ΕΠῸ. ἐκρτεβεῖῖ.} ΑἸοχαΣ χοΐλ-- 

.-...».------“--- 
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λοὺυς πέρε Ἰδσεμἄϊιπα νἱάθτὶ ροβϑεῖ.. ΕΊροἢ, πιοπεῖ 
ὩΪ}1} 6558 πιατᾶππιτῃ; 6556 56} 1π{π|Π} ῬΑΤ απ πὶ, 4τιὶ 
Ρεμάεαῦ ἃ δι θιηῖ, ἐπειν ον. ἢ. Ὁ.-. νάϊ» αἰεί, Τὶ. Υδν 
κνήσξων Ῥτὸ νῸ]Ρ. κενήσεων ε σοῃϊ-- ἽΠει54. ρτοθαῖὰ 
ἐν 5... δα} Τὸ, “11. ΤΥΛΏΒρΟΙΙ, τὰ τηϑ]ιὶ 561}: 
καὶ χρώματα δήπου τοῦτον τὸν τύπον καλὰ καὶ 
ἔχοντα. ἡδονάς. Ἵ: 10. 5ἴδρῃ. τρᾶγβ. γραΐξ  8ὰ5..2-]" 
ἥττον μὲν τούτων «“9εῖον. 1.. 25.. ἐκείναες (ᾳιοά 
κα΄ μεεχϑ. ἡδονὰς τοίοναιιτ) τά] 50}7.. 1. χἤ.. 
Ξομάι, λέγομεν ἡδ., Ἠα ιν Ργ 0}... 508}. λέγομεν τῶν 
ἢ δ,» τ δ] ατπϊ.- 

Ῥ. 205.]. 1. 7ἵέε. πληρωὼ ϑεεσῶν π}1}0 τα ο [οντὶ μ0-- 
ἀπιῖ, Νδθοῖο επὶπὶ «πἰὰ Πἰσ 5101 σαπιὶ δῖ Οομϊ ἢν 
ΔΡΒΟΪ Εἰ5᾽ νοϊπουῖὶ 5. ῬΙΟΧΙΠπῚῈ ἀοοοοθαῖ 50 1|Ζ.- 
εἴ 508}. πληρωθεῖσεν, αἀπος τοσορὶ., 46} ἰοἱὉ ΘΟΤ-- 
τηδὶν Ῥοβῖ πλῆρ. Ελο]ι5. δαὶ πληρωϑεὶς ᾿ ὧν ἐὰν ὃς... 
(τα ὡν ἐὰν Ἰποοπηῆχο {τι πὴ 651), αὶ. απο ᾿8 πὰ Ἠουδά. 
ϑπιβοσαῦ πληρωϑείς τες, ἑὼν--- 1,..ἅν Ῥγὸ μα ἡ-- 
ματος ἀξαι' ποῦ.» ε Εἰς. γεϊβδιοὴδ ριοθαῖδ' Εἰ. εἴ 
5011. 1Τ,..6, καζροἌκὶ αὐτὸ 5διιβροσῦιπχ εὲ 50]. ᾿Σ 
17.. 8. ΕἸΟϊΏπΠλ 160 1556 Ραιαῦ οθθϊλο: καὶ τὰς τὸ 
σφοδρὸν αὖ καὲ ἠρέμα, καὶ τὸ μέγα καὶ σμικρὸν 
καὶ τὸ πολλείκις καὶ « ὝΕΣ δεχομεέ γῦφ τοιαύτας 
τοῦ ἐπείρου--- 8558}. τρᾶμι: καὶ τὰς τὸ σμικρὸν 
καὶ ἠρέμα δεγομένας καὶ τὸ σῳ οδρὸν αὖ καὶ πολ. 
λάκες εἰς. Ἠαΐ, οὐ Βυιῖτα. χαὲ τὰς τὸ σμεκρὸὺν καὲ 
τὸ μέγα καὶ τὸ σφοδρὸν αὖ καὶ τὸ ἠρέμα δεχομέ-: 
γας καὶ πολλώκις εἰ. Νιπαΐϊαν Πα ομλμΐα νοῦ. 
δίοπθ ΕἸσ,, 411 δ8η6 Ἰοστη τοι ον θη μὰ 1556 γι 5" 
ἴαχι  Ἐ18.,, ΒΙΈΡΗ: ἸΠΆΤΘ. τες, τῆς πυηίπηχ, Εὶρ 
Ἰοοεσισχ ΒΡότΘ νἱ δῖ. ὙΨησίηῖθ ἱποΐμον. ἰν 25.. 

Ψ7ο., ἘΠΕ" ἢ Βροορὶ Ποιιδ, ἐπχθμζαϊϊ οι ψμοθ' 
ὙΘΥΆΙΩ." 40. Ἠαΐ, ΤΟ Α ΙΕ ν ΘΟὨ ΘοΙ : καὶ τὸ" 
μέγα καὶ τὸ λίαν, ἑκανὸν (1ἴὰ νὰ ἑκανὸν δἀ πρὰς: 
«ληϑ. εἶναι τοξογαζητὴ ϑομάιϊ. οοζοιῃ οομσῖο καὶ τὸ’ 
απὶς ἑκαγόν ἀοϊονὶ Ἰαθεὶ (νυ ππὺ ἰβῖταν ἀϊοάμητ5 δά 

Ἕ 5.2: 
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νεγϊταῖοην,, Ῥασπηη6. 1Ππ4 δ 5: ΠΟΘΙ ΠῚ), δὰ ῬΟΣ 5 
14 «ιοά νεἰβειμθ5 οἵ ΤῈ] 0ΠΠῈ οὐ πη εδὲ 9 δι [ἢ-- 
Π6Υ6, 8. 4π8η) ργόχὶπλθ δοοείενα,) Ἅ1., τοι εὖ 508}. 
ΠΡ, χοῦ. 1. 8, 5160}... τλὰτο. "9 Εοτν. καὶ προελόμι8-- 
νοι.“ Νόοιι πϑοαβϑαν!Π). [ιν 10. ϑ16ρ[}. ΠγδΤΡ', ,9126-- 
οἰταν οἰΐαιη ἀκρότατον [Βα85, 2.} κε ΕἸο. αἰϊεναπι 16σ 
οἰϊοθ οι δε αἰ 111, πᾶ οεϊατι ρτδροϑίαγο υἱάρίαν ἰῷ δῖ 
αὖ ἄκρατος ἴν. ς. οἰμεγῆής. ἴ,.΄θ, Νυ]. ροβὲ λευ- 
κὸν οἱ λευκοῦ οοταιηδία. Αἴ μεϑοεγμ. π. 2. θη δαηῖ 
Οομῖαὶ ἀρθόῖα!!, δε ἃ λευκότερον ρεμθεμε, νυἱ, 
δίοριι. νογϑιομδπὶ Ταρτοι θη άοῃβ ἀἄοοι δον Τ,, 25. 
ΔΑπις μεγάλης δχοϊάϊδ586. μεμεγμένης Ἠάδ, εὐ 856}}}. 
Ῥαϊαηῦ, 501}. δίσποιατη οϑῦ: ἡδονὴ σμεκρὰ καὲ ὀλίγη 
καϑ'. λύπης (Ἰῖπο ροοῖ πολλῆς ἀϊδιϊαχι), ηδ. κ. αλ. 
γ. ἂν μεγάλης καὶ πολλῆς, πεῖρα μεμιγμένης. 
5001. οἰἴαια μας ρουοάπῃηιν τοΐαι ἰητοντορδίτιο δοσος- 
γὶῖ. 1... 27. ἔτῖατ μὲς ντ[5.. αἐξέ, 

Ῥ. 207..1. 7. δ ]ρ. λέγε τε σ. ϑῖορ!ι, πιᾶγρ. 7 ΕῸΥ, 
λέγ᾽ ἔτι.“ Ἰιὰ ἀεάϊ, 5δθῆβιι παθθηΐε: δ] αι 6556 
ἀοΡοθαι: σάφ. τές Τὰ. ὃ. ρΡοβδὲ αὐτῶν 5ιδιτπι ᾿ἴΘΙΤ. 
Ῥοβαϊ 5081. ΟΡ οϑὺ πό. 10, 12, τὸ ἑτέρῳ Οοτη. ἰβρὶ 
γοϊοῖ σωτῆρε, νἱ ΑἸ πάν δα ρτόνουθλιπὶ 5ᾶθ ΡῈ 8. 
ΡΊαῖ. Ἰοοῖπι ; τὸ τρίτον τῷ σωτῆρε, 564 πἴ8}} Βὶο 
πιαϊαηάπτῃ 6556 ἄοοσεῖ 561}1, Ἰοσαίτν οι ϑοοταῖςδ, 
τὶ βοῇ. νεσρῦμ ἐρεσχελεῖν ἢ. 6. δεαπαίζειν, ἀοοοῖ. 
Τ,. 5. 516)}}}- Πηᾶτρ..,», δδθο σποόοσιια ἃ ϑοονδῖα ἄϊσιπ- 
τὰν ἀρῃᾷ ΕἸο. (φὰϊ νῦν πυνϑάνῃ ἃ φταδοθάθμιριιϑ 
δοϊπηριῦ δὲ ψουθῖῦ : δὴ ΡΟΓΟΙρΙΒ5 9) [Ἃ6πιὶ φαένομαε εἰ 
βῦχ ργοχὶ πὶ δεχιθαια νοοοθια ὑριραι Ῥτοίατομο; 
δἷς ααΐομι δὰ νοσεῖ, ἃς 51 Ἰορίββεῦ: ἐλλὰ, πρὸς ϑεῶν 
χέ ἐπερ. με: 1 “7. ϑ08[. δοπιοοῖς: δ οὖν ἐτέ 
ἐρωτᾷς “«. Ὧν σοτὶς ἄν Ἰοοὰπι ποὰ παεῖ. 

Ρ. 2οὺῦ. "τὶ τὸ σοεῖη δά. δηῖα 5160}. μοε, Ῥτο, 
ἘΠ56). 1... 8. Βίορίι. εἴ 5864ᾳ4ᾳ. ὅ, τε οὔ. Ἐπ 64ἀ. 
τοῖς, σοττεχὶ, ἀπ θοηϊο οἴϊδὰ ΕἸ. 1,.. 25. ϑ΄ερἶη. πηᾶγ δ. 
οοΟυϊἄαπι νοῦ, [Βα5.. 2. κατα, δλώσεται, νῦ 5ζαιιπιὶ 
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Ῥοβϑὲ Ἰερταγν.’ καταγελᾷ, Ἑπι, Αἰσαπι, ἱποῖαν 
ἘΠ56]}." 

ῬΣΏδη. ἘΎΣ. Μίαῖς τ ΡΙν, Ῥαϊατές, ΒοΒοσε ἈΪὰ- 
[0118 ΠῈ ἀδθύδεις: : πολλήν τινα ἀλογίαν Ἐπ λα 

Ρ, 210. 1. 8ὃ..5. ᾿πηβ θη ο5856 τὸ μὲν αὐτῶν τεοῖςε 
τοῦ 56}},, 56 ἰδοῖαι πλδΪὸ ἔνε ἴῃ ἐστε πιιϊδη ἀ τὰ 
ἄἀυχὶι. (οδδογῖ δῖ ἔνε ἐν ταῖς χερροῦ. 1. χ3. 
516 }}}. Τδ.Ρ', ,γἱ ἑκαστην"" Ῥτοβραηῖς ΕἸ νυ βοιθιῃ 
ται λυ ΠΕΡΙ ἄπ νεῖ: αἷθο ΠΆθθα ννῖν Ἄν Ὸ}}} 
ΑἸ Θ]Θ δ πα, ἡν 6] ἢ 6 πο τι 686] ἀἸθη θη, ἐὐδῦ νοι 
ἄεῃ δἰ ζοίηθη ἀζαυβοπάίοτη. ἔν 51. Αἄἥὕττ ἀπεεργασμέ- 
γαες (56}}. δυνεμεσι), ααἰ ἀπεεργασμένας, χαοα Ἐὶο, 
ΠΑ Ἰλι18556 υἱἀθῖησ, ἰδρὶ πιδιῦϊ 5.0}. [...25δ. Θ πα τὰ 
αὐλητεκὴ δὶς το νύβολνλαν Ἠοιι54. αὐ ἰερὶ 1πιδϑιῦ ξυμέπ. 
αὐτῆς «ὖ λυρικὴ «αὐ ἔ, α. αὖ πληκχτεκὴ φιοά ρο- 
δἰουῖαϑ (ἄϊς Καιδὶ ἀϊ6 Τπϑισιιπηθηΐα Ζιὶ 50 156} εἰλᾶχλ 
Ῥιδοιΐις 88}}}. 

Ῥ. 31.. 1. 4. Ῥγο σὰ δυῖθ πολλ. ϑοβμῦιχ. τρδ]αῖξ 
801 ταῦτα (5611. ᾿πϑισαηλδηῖαὶ, [,, 8, ΕἼΊΟ. 16 ρ 1588 
νἱάριαν ξυλονργικῆς κανόνε οἶμαε- Τ,. 9. ΟἹ. προα-- 
γωγίῳ. Ἐ 5600 1, δὲ Οταπαπαῖι, νϑῖς, ἴάπὶ ΕἸ. προσ- 
αγωγέῳ τεροβιῖῦ. ἢ. ποὺ τϑοῖε νογεῖ Η ὁ ΒῈ ΒΡ ἅτιτὰ 
ΚΟΒ], ναΐνουβο ἐχρυθϑϑιὶ (ὙὙυ Κζθηρὺὴ. διεαβήτην ἃ. 1. 
8556. 0) ΕοἸΡοϊμτιπι, 6044 110 6}1ἃ6 δότῃ ρδρίθτα, αἴτια 
ΒΠΌΠΛΟΙ ψΟΟΔΣ, ἀξέξι ἀνὲ ΕἸ. σταϑιεὴ εει Ῥεγροη- 
ἀϊοῦαην, κανὼν τϑρι]α, τόρνος νοτπᾶς, Ἀπη ἀπ} 6}. 
Τ,. 25. ΒύδὈΠ]. τὰᾶνρ.  Υ, τῇ» μὲν, ἄλληνε 115 
ατιῖθπλ νἀ θῖτν 6558. Οπιϊϑδῖο αν ΑἸ11. τππὶ 5ΠΡτὰ ἢ. 
96. (ςαρ. 21.) εἱὖ ἴῃ πλατον πη.“ ΝΒ τουθαμ πὶ. Ὁ 
Ετ, ΤῚς. ἸορΊ556 νἱάοταν ἄλλην καὶ ἄλλην. 

Ῥ. 21. 1. 8. Β᾽ΒθΌτα. ἰῃτονν. Ροβὲ τέ δὲ ροϑβιι, 
6. νυ. μεσρεκὴ ηαποά οπμομάαπάϊην εθ86. ποθ 
ϑ.!. ἴ 7. Θίορῇ. τρᾶγρ, ,, 1 οοτῖο (ἀδηῖῃὶ ΡΟΒΟΟΤΘ 
νἱάδαϊαν νοῦν δεαχφέρεε, σιοά [οτῖαβϑδο τοὶ ιααϊ 
ΒῈ απ άἀιοηπτ οΧ Ρυβεςεῦ, ΠΟΙΏΣΩΘ δεαφορείν."" Ι.. 
160. δορὶ. πιάτο. ον, ζήτησιν ἀντίστροφον, τι νἱ» 
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. ἰισοῖ ἐντιστρ. τ. ἦδον. νοςσοῖ ἀντίστροφον τῇ περὲ 
τῶν ἡδονῶν ζητήσει.“ Ἡδιβά. τράϊαῖ δαὲ ζητεῖν, 
ΔῈ τὴοχ προβεβάκεναι (τὰ εαλτα νῳ}5.) σκοπεῖν-- 
Ιερ:. Βαπάειη τεοερὶ 5.}}}. σοηϊθοῖπνημη προβεβη- 
κέναει [ ἢτιο ῬΥΟΡ ΟΒΒῈ ΠῚ 6686} Ρ1Ὸ σα]8... προβεβληκ. 
ΔΙοΧχ Ῥονρου δ ἢ) 561}, Ἰοριυ: σκοπῶν ἄρα ἧτπια 644, 
δηΐοϑι,) ὄστε, τίς ἔτ. --- Τι, 51. Ὑ]1ρ. ἀνευρίακει. 
Ῥοβιίσϊανὶ ΤΠ ρον θεοί πὶ νλά1ς. ΚΒ οί, ἰἀοιλαια. ἜΧΡΙ68- 
510 568}. ΘιΡίηιϊ. ὁ λόγος. 

ἘΟΥν  τΡη. Ἢ 9. σαφρίνδια οἷανα οἷ, οσοτία ᾿ητ 6 ΠΠ οϑηεῖα 
ἄϊοῖιαιν, οἱ εἰς δηΐθ σ. εβῖ συοᾶ αὐἰπεῖ δᾶ. ΥΝ 5. 
Μαϊθ δηῖὸ καὲ εἰρ. ἴὰ ΑἸ4. εὐ 81. εδὲ “Σω. εἵ 1. 9. 
δῃῖθ, ἔστω ἰδ. Πρ. Εηεη δι ΕἸ. 1.11. ΘΙΘΡὮ., πλᾶτρ' 
οοἰυσρῖταν εὐ ἀποχρινούμεϑα. ἘΔά. δπῖο δ᾽, ἀπο- 
κρινόμεθα. Τα ΘΊ6ρ0}), πηᾶγδ. ,ο,͵γραΐ [Β85. 2. εἴ 
5680]. 1: ἀκογν.““ Οὐυοή Ῥυδείονῦ 50]. [1,. 12. Ῥὸόοβι 
ἐρεϑμητεκαὶ ᾿ιδονοιάτπηι καὶ δύο μετρητεκαὶὲ σομβεῖ 
Ἡοιβά., δἀπενραπῖα Πὰ. ,1,..25. ϑιερὶν. πλᾶγρ., ,(λϊν 
ἄαπὶ νοὶ. τοῦτο πὸὰ πάνσζως, δὶς ἔγωγε. ΝΙΊπιὶ- 
γι ἴῃ Βδ85. 2, οδὺ πέρ. τοῦτο. 

Ρ. 514. 1.7. Δυῖο βουληϑ εὲς ἰαϊοεγρτηχι, ααΐα μας 
βουλ. εἶπε ταϊονϊοοῖα δῖ, 1,, 12. 5:60}. τηᾶγρς: 
Ασν ἄθεβθθ δὲν 5 απ απ ἀτπι5 τ ] πὶ νἱάδιιν ΓηΠη. 
δίνας σαντα ἰι5. Νοπιλϊηαι 5. ΤῈ ργδες. εἄϊι, [Α14. 
Β 88. μεγίστῃ καὶ ἀρίστῃ ἴῃ Παιϊπο. 1,. χά, 5. . 
κἂν εἰ σμ. καὶ μὴ σμ. ὁ. Πεσορι. (ὕοξη. σομ  Θος ΥΔ ΠῚ 
(εἰϊατι ἃ Ε}. ΘΧΡΤΟΒΒΔΠ1,) Νδι μὴ ΒΘΏ 511 Δ 6 88 { 
εἱ εἰ εδὲ ἴῃ κἄν. ΤΠ ΑἸΔ.. Ἔ0 Β85. 1- ονίσασα, ατοά 
Θἴορἢ. οοὐγοχὶῖ. Βὰ5. 2. ὀνήσασα. 

Ῥ. τ. 1. δ. (ὐοπηπλαιἐθιι5 οὐμαε,), ἰἈΠ π|8 1 1ηἴ6Υ5 
ἸθοῖΠλ.), Θραὶ ἃ τ ] 16 1ι}5 δαραγαῖθηι. Γ,.6. 568}. ὁ0η- 
ἰθοῖε : περὲ τὸ ἐνταῦϑα. 1... 8. Ψ1ρ. εἶτε ᾿ἰάσῃ 
Μεῖδμὶ βθβι οὐ 502}. 10 ΘΏ 1115. Αμπίθα Ηοιιβ4. ξῳγε 
τεταμένως ΟΠΊΠΙ βῖπ το εἴ ᾿Ιη το τ! οὴ 6 Ἰορὶ 
μπιθοὶῖ, Τν,. 50. Ὑπ]», Οὗ κοῦν. Ι,, “5. Ηΐ]9. τότε 
δεαμαρτ. Ἰοριῖ. Αἴ 8ε4ᾳ. τὸ ποῖον ροβιιϊαὶ τόδε. 
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Ῥ, αἱό. Ἷἴ. 1. ϑίθρῃ. τηᾶτρ. πε δεύσερον 9εευὶὈ. 

δαὶ ΑἸσαά ΟἸ1ΠῚ δεύτερος ἐρδὶς ἀτἸοοηἄαπι 681. Επ 
Ὠ151 ὅτε ἱπραῖτ οαπὶ μεάλεστα (ἴῃ {πὰ δἰ β ΔΕ, απ 
ΤΕ δἰ 8}} Ροιοβὶ ΟἿ μι λεστα) «οτὐ θη ἀπτι ΟΣ 
[τὰ οἱ ΕἸ. Ἰορὶ ἰπι881} : δεύτερον --- ὅ, τε. Ἀδοῖο 50}. 
τη αἱ, δεῦζω Ἔρος Βυδι τον ῬΤῸ δεύτερος πλοῦς Ρ͵ΙῸ- 
γε Ὀ. ἀἴαὶ εἰ δὲ ἐκείνων ΒΌΡΡΙ. περὲ ἰϊα : 2] δεύτερος, 
περὶ δ΄ τε μαλ. ἐκ. ε. ε 1τᾶχαθ ροβὲ δεῦτε οοιλσηᾶ 
ΡοΟβ.1 εὐ ὅ τὸ 86 1}1051. ἴ,, 18. ]6. δὴ δημ. ϑῖερ. 
ἑλλδθυ ϑεόσ ὅδε ΠἸΡΗΣ 1τὰ ἴὰτπὰ (οτη. σομϊδοογδῖ» 

7 ῬΙοΡδηΐο ΕἾ., ἀεάϊ. 1, 41. θὲ ΡΤΟΠΟΥ, Ἰοοσιίῖος 
τ Δ παι δἀπυάιταν, νυ. διά, Ζ4ὲς ἑπτά, εἰ Ἐπ. 

Ῥα Ἢ 1. ἌΡ. δῖηθ οϑιηπηοο δεηδι: τοῦτθ 
ὀρϑ.. τεϑὲν ἐ ἐχειν. ἔεοερὶ Πεϊη ἃ. οοπἰθοιμ"ΆΠ), ΡΓῸν 
Βαϊδ 501}. τούτω τοίουϊαν αἱ δύο ὀνόματα. 1.. 2. 
ὙΠ τότε τὸ ἀγ. ϑεᾶ τότε ἀοη μιαροὶ, 4110 τείας 
αἴιν, ϑουῖρϑι ᾿ριϊαν: τὸ τὲ ἄγ. Ηρα. τοιατῃ 109 

στιπὶ 1 ΒΟ ιὉ : Σώχρ. δ. πρ. μὲν ἕν οὔ φ. (αἴ τὅτο 
είναι εἴ, μος νΟΓΤΙΠῚ 6558, 8011. 6556 ΨΏΤΠῺ ᾿ἀοπλᾳτδ 
Βοπυτη δὲ τοῦ ἄτι η1}---- καὲ τό τὲ ἀγαϑὸν --- Ι,. 109 
Ελιλην πε. τὐ Ὁ, ἀ1τ. τ. γυ]16.. ἀεξέ. .Ἷ,..χ.. Ἐδ8α, 
νεῖι. διεατέλους. Ἐς 36. Ἑϊω, Ιεβῖββα νἱάδιαν παρ- 
ηνέχϑη μέν τις τότε---- αἱ να]ραταπι ποῦν Ηδιι54, 
Τα λα. ΒίερΒ. ΠΤ Θ᾽. το οὗ (1 εἴ, 510}) ἴω δά. 
ΑἸά. βευρίππ οΣ ΡογΡενδπΊ. Ιῃ Ὅεγμ), [Β4585. 1. ΡΠ] 
Δα Ὲ ὁπλ Ἡλι “Δ Τὴ (αἰὸ ἴῃ ἤ. Ῥαθϊο ροβὲ ΕἸς. 16 Ρ1586 
Υἱάοιυν εἰ μήτε δοξ,““ Ἐς. Κι. 1. Ἰορῖϑδε πηομεὶ ΕἼΒΟ ἢ. 
(4ιϊ εἰ ἀο οὗ οομιϑυ]οπιι5. 6ϑι) ἤ οὐ ἢ ) ἄλλῳ. ϑουῖα 
Βεμάαπη οὗ 5, οἵ ἴάτχὰ νἱάϊ οτη. ἴ,. 5. Ὑ1ρ. ἢ 
μητε αλ. δοξ. φιυοά ργαθοπῃῦθι ΕἾ. εἰ Οοτῃ. πλπίδολ 
(εὲ εϑἴ βι 41 61Π)). 

Ῥ,. 3181}, 17- ἘΔά. νεῖ. καταρχάς. Τὶ. 25. 8. 
ψυ]5. καὲ μὴν, καϑ. ἡ ο. τ. παρεστῶσε κρῆναε, 
μέλετος--- Ἑπηδῃ ᾷἀαῃϊ οαπὶ ἘΠ50ἢ. εχ Αἰμοη. Χ, Ρ. 
25. παρεστῶσε ε5ν αἀριατῖ, δάβιιπὶ, εἴ δοϊεοεᾷ. 
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τα οαρϊθηἦα: γ᾽ εῖν καϑ'. οὖν, τὶ, ὑπ δ μέλιτος--- ἔδατος ἴηι6}], κρήνῃ. 

ἩΡΡΥΤῊ Ὶ πρότερον ἴὰχ πότερον υιαϊανὶ σόΐαῖς Οοτη. τϑοῖο ᾿ΠΥ ΤΟ Δπ 6 ἘΊΘΟἢ. 5. τὸ καλῶς 561]. ξυμμεγνύναε. Π...7.. Ἄαϊο, ἀληϑῶς. Μαιδαὶ οἰ ΠῚ 5.61. Ιπηρομάλκ μᾶλλον ἀληθής: ΤΊ, νι." Ἅονθα καγόσε καὶ τοῖς κύκλοις ΒΡΌΣΤΙΑ σδηβεὶ ϑοῃΐ. Αι τοῖς ἄλλοις τποῖὰν γοο.. καγόσε, εἴοὶ ἂς δ Δηΐθα ὍΘ. αχγαῖ αϊοιτ τς: 
δύ ροθυ ἥνεδ,. Ρκὸ ποινῇ Θομά, Ἰδρὶ ἴὰθεὶ ἐκείνῃ 501}. τέχνῃ ἄς πὰ δηῖθ ἀϊοΐππη). Τ,, 1 8...1 'γρξὶ βέέσγαγκ. νοϑριοιϊων κὰ Πομ, ἢ]. ΓΨ, 455: γθϊ] γ. ζῃ- ΡΡε, εὐ ΕΊΣ ἢν Το Ῥεορτ, ἂς γᾺ116, ἴῃ 4αᾶπν οοηῆῇμ- ὩΩΐ ΓΟΥΤΡΩϊ65, ἦα σΟ ππΐ6 ἴρθα, ἀϊοϊτητ. Ῥαδις 1 ἐδ. ΒΚ ΩΣ: ε4, δέξασθε. γοϊαριαῖοδ δὺ δδρ᾽ Θ ἢ 12 ΠῈ ᾿δ 1 118 ΠῈ ΡΟΙΒΟΠδ 5. ἰμεἶΐποῖ ϑοογαΐοβ οἱ οἴπα 118. σΟἸ]οχαΐταν.. [Γν, «ἡ, γὰ]5. αὐ τὴν αὐ... τὴν ἡμῶ».Ξ-- Ἀδοθρὶ 568}, δπηθῃ  ατὶ Ομ 60. ()1εἂἀδ νοη ὙΠ5. 561851) οὖ σοι" ἢ Ροβὶ γκῶν ἀε]εαϊ. (ΟΠ δονοηϊ αὐτὴν ἑκάστην, οἱ τε. ἐς δύν. ξ΄τη 717». ἰὰ πῃ 6η- ἄπτη. δυο, ΒΟΥ ὲ τρϑ]αΐῃς καὶ αὐτὴν αὐτὴν ἡμῶν τελέως εἰς δύναμεν (ςορβοοΓα δὲ δ]ϊα ΟΠηἶα οἷ 56 ᾿Ρ5Δ 1 Ζαο δι ἤρου] Ροίδδὲ,- νπϑιη πὰ πηι πο- 8111Π}}.᾿ Θ΄θή4. δὰ δομβεϊξαϊς Ηεαβά. : ἑκάστην" καὶ καλῶς γε εἰρ. τ. φήσομεν. Πρω. ᾿Ορϑῶς. Σω. Πά- λὲν»--- Ἴ, γι, ἘΔ, ἀπτε δΊῖδρἢ, προςδεῖσθαε, φαοᾷ 116 Ῥυδεθιηῖ ογῃ. ΘΟΥΡΕΧΙϊ- 

Ῥ. συ ΔΙ ἀν αὖ ἸᾺ Ομ Ιθ5 Οοτη. , ϑίορῇ, ἴῃ ΠΤ, δὲ ΕΠ, δα ΠΙΠΙ, Τῆς γα]ρ. φαῖμεν. Ῥχγλε.. ΕἸ ΠΕΡ τι5 Ηρ] μα, οἱ Θ᾽}, δρησα ᾿πιδοιΐθ, φοΥΓΘχὶ. Ἡροπρή. ΡῬΙανα πχηζαν » ὨΔΠῚ ΡὈΥΪΠΠη Ροϑὲ δυγκρ. - Ἰερὶ ἰμβδῖο : δὲ φαίμεν αὖ, τὴν νοῦν τε κ. τι φρ.͵ ἀν...) ποίων, φαῖεν ἂν ἔσως, ἡδονῶν; ἀοϊηαε 1}} ἃ--- πὶ: φήσομεν αὐ, τὸν νοῦν, κ, τι φρ. εἰ, ποέων, φαῖεν ἂν ἰσως, ἡδονῶν; δον γοῖρθα ποίων γη)δο.-. νῶν ἃ ίοπιο δὲ ϑαρίθηιία ἄἴοὶ, {ππα ἴῃ 564. δἐξη πὶ 
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5118 10 ἃ υοΠαριδειθα. ανουϑίοσ μι ρτοίΐαπι, Τ,.5. ἐστας 
Τεοὶ ἐιι551} ι ϑίερῃ. Ἐς, χ.. Ὑα]ρ. ἄλλας τὰ δ. [ὅπ 
ἴδ, Ἰορὶῖ δὲ, ΡτΌΡὺ. ΕἸ. πειβα. ΘΙ οὐ ν χῶϑ ψ 79. 
πρὸς ἑαύτας. 5:0] 1}. πνὰτρο. ἡ ον, ταύταις, [χαοί, 
εὐϊα πὶ ΕἼ. τ ϑἡκάνοι ἣν; γδο6ρ1.} Αὐ ἰιᾶθς νογθὰ (1, 17.) 
ταῦτας αὐγνύντας πα ἤατὸ νιἀοηϊαν: ΓΟΙΙΠΘΤῚ ἴδ- 
Π1Θ Ροδϑδιῖ ταύτας, αἰϊατὰ ὙΟΘΡΙῚ οἱ 5. προ ἦο 
ΡΙῸ μιγνιντας (οἰ φαϊ 16 πὶ μδς μιδιεεγμένοςς ΒΟΡΤὈῚ ΡΟ556 
γιἀειν) ἀεοϊη δ ἸΙεροηάο τος δ᾽ αἰξὲ εἰσ. ἡ{4π|λὸ χαὶπ 
ἄεσιι 6 ΕἸς, οἱ Φυχκ: γ6 185. ἰαϊι, ροιλῖα 6556. οδίθῃ 
Ἐ1,] 1]. ροϑῖ σωφρονεῖν οοἠηπιᾶ7), ροϑὲ ἀρετῆς 
σο]οη. Μαίανι Ἰηϊοσριιμοιϊοιθηι Πουθ, ἴατλ ρτλθ-- 
δοιῃΐο. ϑεησβιιδ: εἰ αποῖχαοι ΠΠΙΥ ΘΙ 520 τὐὰ ν νοῦ ν6- 
1 ἄδαθ, σομλἴ65 Ἰρβδτὶ βοφαπητα. .. 1005. Ὑ 10. 
πάντη ταῦτας (“7.1 τας δ᾽ αἰεὲ μ. --τ Ὁ ΤῸ 5011-- 
Βεοιαν σορϑϊ! : πάντη. ταύτας δὲ μιγνύντας τὰς 
αἰεὶ μ. Ἠεοορὶ (ἈοἸΠἸονα πὶ δηγομ ἀλτοῆθηι Ποιϑ, ρῥτο- 
Βαϊδμν οὐξᾶλ 501. Ἐ,, δὖ, ϑίοριν. πλῖρον ΘΙ ΘΡΊΟΟΥΣ 
Ῥ]αιοπ θ᾽ βου ρ51555 νουγεχόντως, ἀρι15δῖπι6 αϊθη θη 
ἢοες αὐνουῦιο 6χ ποινὴ γοῦς οοηροβιῖο, αι πεὲρὲ 

τοῦ νοῦ Ἰοψφαλῖαν, 8.4 ἑαυτὸν ἀθιηῆατο νυ ϊειατ, 
(Οοηαῖιι5 66 ἰδλθη οἱ ΕῚΟ Ὁ. ΘΧ Αἰϊοτὰ Ἰδοϊϊομα ΤΙ ΘΩΣ 
56 511} ΘΥΟΤΘ, {{π| Ὡ 5] ἐχόντως 6 τοὶ Ῥοδϑθῖς ἐχόντως 

ἑαυτὸν (ᾳποά Ἐϊε. νονίυ: δὲ τα ψαληι βαϊ σοπιρο- 
το πὴ} τποη τιν ΠῚ. οἱ Ἠρτδ, Ῥοβιενῖον μγψήμης ἱπορῖρ 
ΟἿ δόξης ορϑῆς ἴπηρὶ ταῖιϑ, ῥτὸ 10 δαθϑυταϊ 
ἐπιστήμης. Νοδοῖο ἰᾶπιθὴ δὼ ναϊοαῖπ ἀείεμαϊ 
Ῥοϑδιῦ: ὴ 
τι χο.Ὑ, τ 5. Μάτρ. 81, χραΐ [Βλ5. 3.7 οὐδ 

ἕν γενόμ. Τ,. 15.  ι]ρ. προςφυές τε καὲ οἶκ. 
ἀλκὰ δ Ηειιβεὶ.. Ῥγοβαῖαῦι δἰϊα ην 56Β},, 
πὸ ρ. 67. Α. Τὼ, 17. ΒΔ. ἀπῖς 5ιορῃ, τοῦτο γαρ 
ὅστε» δ᾽ τὸἪ κ᾿ ἥ. ἔσειε. ἕ;, ϑιορῖς ρνῖα5 ὅστεν ἀο]ενῖῖ. 
Ῥχοὸ Ὁ]ῖορο ἴδοῖ πιαϊϊῦ ὕονῃ, ἔσταε. 

Ῥ. “25,}. 7, Οὐγὰ. Ἰορὶ ἴπθ8}} ὡσαύτως χἄβοη- 
ἰἰεηῖς δῖθρι. ϑεά νῃ]ρ. δοιίζθπὶ δθηδῖ ΔΟΟΘρΡ᾿Π1, 
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φυοά οἱ διίοῦ. ἤλθοῦ, {τποὶὰν ἘΠ56 ἢ, [ἷ.. χό, Ῥχο 
ὅμως πνεῖν Πσὰβ "Α ὁμοίῳς 1651, 1,. 15. γαΐρ. 
᾿Α͂Ο᾽ οὖν οαπὶ. βίρῃο ἰμἴουν. ἴῃ ἔμ. ϑ8.6 01... πηᾶγρ. 
πὴ οὖν Εἴο. Ἰορῖτ, ταῦ ΠΟ 511 ᾿αἰοττοραῦο. . Ἦος 
ΞΘΏ5115 ΤΘΟΙΡῚ 155810.Ὁ0. 1.. 20. ϑδέδθρὶι. Ὠιᾶτρ. Ἰαντὲ 
υνἱάδθίμν ἢ ἰθεβαϑδετι 

Ρ. 220. 1. 3, ὙῈ}5. εἰρῆσθαι Ἰοσατι ομληΐπο ΠΟΣᾺ 
Ὠαρθεῖ. Ἠδῖηά. ρυοβραμῖθ 8.}}}, εὐρῆσϑαε, Ἠειδά. 
εἰληήφϑαε: πυὰᾶῖαῖ, ποῖ ῥγορὶπθ ἀρεϑῖ, ἡρῆσϑαι, 
αποὰ εὖ 8508}. ἴῃ πιθηΐθην σοὶ. [., ὅ, γοῦν 16- 
δῖ588. ΕἸο, Ῥαιϊας. ΕἼ56],, Π,. 17, ΟΥτρμοὶ Ἰοοῖι5 εϑὲ 
Ἐς, τῇ. Ρ. 476. εἀ. στιν. ῬΙαῦ. ρτοὸ κόσμον 1ερὶῖ 
ϑυμόν. Τ,. ΤᾺ ἘΔᾶ, νοῖι. Τοτρέτον εἰ ἐξαρχῆς. 

Ῥ, 520. 1. ὅ. ΑἸᾶ, δὲ .Βῆ5. 1. γεννόνῷς. ἴπι τῆλτρ, 
Βα5. 1. γε ὃ νοῦς. Βι5.... γ8 νοῦς. 1,. 6, Μαϊῖπι 
τε τούτοεν ---- ἸΆτα εἴ πιοχ ᾿πἀοῆμῖτα φδῦ: ἄλλου τρί- 
του -- ἴ,, ὁ. 5. Ναυΐρναὶι5. 56 Π511 ΒΝ ἸΏ 6556 ταῖτιβ 
Οὐτη. σομῃίοοιῖ Ἱερεμάπαι: καὴ μετὰ ταῦτά γὲ πών- 
τῶν ἑκανώτατον ἀφ ευδει ταγαϑὸν τούτοιν οὐδέ- 
τερον ἑκακὸν ἐράνη. ιάϊι ΘἴοΡμ. ποὰ ἀ1οὶ ΡΟδ86 
κατιδὼν ἐφείνη. Γρ86. φουγιϑὶ τοᾶϊαῖ πώντων ἑκο- 
νώτατον ταἀγαϑὸν (5:11. εἶπον), τούτοιν δὲ --- 
Αὐ πυ]ΐϊα ππϊδεῖθηθ εδὲ ορι8. ἴω. 24, ἍΤ]5. ρμροβὲ 
δεώκεεν “01 0η, δίδρὶ πτᾶτρ. θοβὲ δεώκεεν ᾿ ἡρμης 
᾿λΐοιγορ. ποῖα νἱάσίαν. ΝΚ. {τὰ ἴδοι. 8560}}], νἀ δέον 
516 Ἰαἰουριηχίθδο οὐ [δρῖθδε: Πρῶτον δὲ γε οὔ" κἂν 
οὗ π. β. - δεώκϑδεν" ταΐμτι8 σομμηθᾶθ. 

ἹΝ ΜΕΝΟΝΕΜ. 

Ῥ. 220. ἴ. 2. Ύέυθα 1) περὲ ἄρ. πεερ. 6 Ὦϊορ-. 
Ι. ὅ, 858, ἀποῖα διιπ|. Μοποῦ ἐδ, 4πθπὶ ἽΧοπορθοι 
ἴῃ ΑΠΔΡ. πιοπιοξδῖ. ΔῺΥ [τι 15.) 41 ϑοογδῖθηι δΔ0Οῖ- 
βᾶνὶῦ γ. 56}1, Ι. ΤᾺ ὑμῖν ρτὸ νῃρ, ἡμῖν ε οοά. 
γιά. ἀεήι, εἰ ἘῚς, νεῦ8. Αομπέξοοται (ἀεξά,, να. 
ταθίαχ ΒΙοϑοῖ. 
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Ῥ, ,χΞο. 3.15, ]ρ». τοσοῦτον. ϑοτιρόι, τοσούτου, 
Ἰεριτνα δἰσασεινα νυν. δέω. Μοπαὶς Βὰ. [,, 20. 7) 
ΡΙῸ γὩ]Ρ. 7 8δοῦ. ἴ,. 2.. ιπᾶ. γεγνώσκεε, ααδά 
ῬΤΟ ΕΝ χιχνωώσ"ῃ 18.1|} ῬΘΡΟΒΘΠ αΠῚ γίάτι Πδς, 1, 
“Ξ. Ροϑὶ σὰν. τούτων ροϑυὶ Ἰηΐοννν ποΐδαπη απ Βα. 
ΡΈΓΡοσαπὶ ἃ Οεὐ, Ἰοσθμ 50 ἘΠ Ποἰζαιτιη 6556, ] Ομ τιῖΐ 
Ηεϊηά, δ νύ πασρα, ᾿ὅ2. ῃ..04..:1...57. ταλϊα ἄλ.-. 
λῳῷ τῷ. 
εἰ 381. 1: «ἢ; μὴ ΔΘ βούλε: ἄεορι ψιηΐ. 1. .8. 

γιηᾷ, αὐτῆς τὴν οἰκίαν (Ε. αὐτῆς.) Ἷ,. 2ὅ. (δϑιορῖω 
εἰσέ, 

Ρ. 252. 1. 1. εἀϊκ, σομϊεοις παρὼ σοῦ κινουμέ- 
νῶν 8. κεκενη μένων (ἃ ἴθ δχοϊζαϊδο) α Ῥ]αϊ, θ᾽ δγη16. 
πὰ], Τὶ Η, τ. οὔ. Β.) 864 τεοίς αὐ νογβαῖτιο δῦ Ηθιιβα, 
Ῥ. 110. 5. δάά, νγειεηθ. δά ὕμιι, Τ', ΥἹ. ρ. 6άο. --- 
ΒΙΡΡ. πιδ]ποστηῖ κείλξεενον τὶ τοξεταῖτιν κα σμῆνος, ἃ 
ΘΟ Ἀ ΘΙ υ πὰ, τϑοῖο σεριιἀἰαϊιη. [.. τῳ. ά. ϑἴορ.. ἢ 
οὐ με 

Ῥ. “55. 1.1. καὲ δυῖθ ἀνδρὸς ἄεϊεη ἅτιπη 6856 τϑοῦθ 
νάϊ Βακῖπ), Ῥ. 67. τὸ Ῥγόορτῖθ Ροβὲ ἀνδρὸς Ροηὶ ἀς- 
Βιυιεταῖ. [,. 8. 5160}. δαἀϊάϊε: εἰναι, ἣ ἐσχὺς, -- 
δῦ ἴῃ τ 816. Ἤδθο: οἷα ργᾶθο, δάϊῖ. ἡ ἐσχὺς, 564 
ἔθοιῖτι5. ἢ ἐσχὺς,, πε βὲθ οἶς: «πδῖθη 8 ΤΟ, 
το. φποσχιο 4 νι οιοτν Ἰαούοεί 411 νοῦ; 4πᾶ 
ΟΡ αν, Μαϊπη οἰϊαπν,. οὐδὲν δεαφέρειν.““ ὝΓαοϊτα 
ΒΙΘϑ᾽. ρυιϑυϊμα πὶ [δοϊ. ῬΟΒΝ τ, 56 ὕθοῖθ., ὩΣ Β0Ὰ 
ἀἴοὶ τἄάοπεο βθθθα ροΐμϊς πρὸς τὸ ἐ, εἶναε, ἢ ἐσχ.- 
δά. 5644. ]. 7. 1. 6. Εἰιοχα, Κ᾿. 1. 8Ί1ορ]ν. ἢ  ΡΉαΝ 

Ρ. οδά..1..6. μα 39καὶ, οἵῳ τῷ ποὴ Βαροδῦ, πο 
τοίεχαϊτ, ὙΥοΙ(. Ἰορὶ πλά]αῖι, οἵω τε, Βιιιηι. οἕω τε 
απ ΡΟΙ 5 οἵου τὸ οὐ δ 50} πὶ δου τοίεγδίῃτ. 
Οεά. φιοη ἄρχειν τοῦ δεσπότου οἴξοινάϊε, δονϊδὶ 
ἀντὲ δεσπότου ἀιιδοῖι, 1... τὸ. δῖδθρῇ. πῖαρ. ᾿οἸμεξες 
ῬΌΠΡΙ Ροίοδί δηῖθ . μὴ ̓  βδῖνο ἱπηρϑίαν οαπὶ προςύ ή-- 
σομὲν εἴνο οὔσῃ οἷόν τ᾽ εἶναι. ΡΝΝ ὅοο 5ΟΏΘΕ : ΠΟῸᾺ 
(ν 6] πομῃθ) «ἀάδιητῖιδ {{ἰπ͵ὴὸ (1. 6. δὰ πὰ, φιϑά ἀ1χ1511) 
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ἰαδῖο : αὖ Τπϊπϑῖα (ποῖ δα ἤθπιι5}} ϑῖνο ἴτα ὄΧΡοΊΆ - 
αν: δι δτηιβ (φαὶ Ροδϑῖ ἐπ ρ 6 81 Ὲ) ἰπϑῖ6.,, αὖ 1ϊ 518 

{ΠΟ ΒΕ  ΓΕῚ εἶν Ῥοβδιιν 9) [Ἷἢ ρύδεο, αὐίθπι δάτν, ππαΐὲ 
οἰ το. σε. ἴω. τ. Οἵ, Ῥποϊον Ὁ: 220. Π, εα, 5160 ἢν 
Ῥαδῦν ὅ, ὅς προβιβάσαι οομΐθοῖῦ δεοῃποιά, ἘΠῃ 8, 

Τη Θιορ, ροβὶ σχῆμά τε ἰηϊεστορ. ποία. 1)..1οὸ, Ρτὸ 
πρθσεν». σὲ ιπί, Ἠρνάνενα ὑηψτ δι. τυ Ῥοδε 
ἐλ. ὧν ἴῃ δα. Βιορῖ, ῬΡαμποίτι. Ι.. δοίὶ Δἀ αλλὺ μὴ 
δίθρἢ. πᾶτρ.: ΟΥμη μι5) νοὶ ἐθοβὶ νὰ] 51 θα Ἰθη ἀπ τὰ 
ΤΟΙ ΠΡ “ΑἸ ἀοά γενῆ, Γουῖα5568 ἀποκρίνου, 
«πιοὰ γνϑρϑϊαϊαν δὲ ἀπΐα 116 νεῦρα ὅ τε ἐστὶ τοΐτοεῖς. 
ΔΙ ρομεδε οὐδιῖο. 16 ἈΌΤΟΤΩ ἈΠ πιδη 0 ΡΌΒι 511 -- 
δυνά λει νυ τι) ροδὲ μῦὴ, ΠΠ|0 ἴῃ Ἰοεο: “Μη, αλλὸ 
σὺ ὦ Σώκρατες.“ 1,. αὅ. Ῥνὸ ὅ τὸ 1ῖς Ἰερὶ τέ ἴη- 
τευγορ. νοὶ αεα. Οὐ δἐὸ ροβὺ ἀλλήλοις ςοΐοι 
Ροδβα!; ἸοσῸ Θοπηπιᾶϊ!5; 4ιιοα οἢ1πὶ ογαϊ, οἱ Ροϑβι εὐϑὺ 
1ΏΣΟΡΥ. ποίδηι, ἰοοῦ οοἱ!. ἴω, 25. [Ὡἴεν "αὶ εἰ οὐ- 
δὲν Ἰῃϑονῦὶ ὅ (κα ϑ᾽ ὅ) νοι ας, Αἱ χαὲ ἜὌχρὶδ- 
πδηὶ νὰ Βαενο ἄοοοῖ Βα. 

Ρ, αὔθ. 1. 106. γιμά, βούλεε, σοὲ χαρίσομαι. Τ.. 
21. ίαϊς δὴ. ἴᾳ ΒΙορῦ, δχοϊάϊε, Δτιῖς. τὸ δηῖε σχῆ- 
μα ἀδίουνϊ 1πιδοῖῦ Θομ]οῖονμ, [,,. 22. Ρ᾽Ὸ χρώματι 
(εἀ. οοπίοοῖὶ σώματι, γοΐαϊαξιι5. ἃ Βκι. δὲ ὅ.ἢ}}., π6- 
{16 ΓΘ οὶλ15. Οοτνη. χοῶμα ῬΓο σῶμα ῃὶς ῬοΟὨΪ σαηδαϊῖ, 

Τ,. 27. δίὲν ϑοοῦαῖ ποὰ ὑὐϊθαθηήιπη, 56εἰ ΟΠ 
πρὸ ὅτε σγῆμες --- ἀποχεκρίσϑαι ἃ Μεομομε αἱ] 
χιδιπανι ΠᾺΡ, κά ται, 89. Ρ. 00. δἀβεμιιοαξε Βιι. 
τὰς ΘΏΜΏ. ἀρ 6 εἶεν ϑοοναιῖ! αὐἱ δαΐίαν. 

Ὀ. ,57. 1. 8. δεαλεκτικώτερον ον: τηδρὶθ α1α16-- 
Οἰῖοο ΠλΟΥΘ (ἢ αὐ εὖ. σου νεη { 115 (Ἀ πῊ 1Π1ᾺΓῚ 5615 

τὰ 1.) Νὰπι δεαλεκτεχὴ πο ἦδ δορί δλασιπι ἀτῖα, 
561 ῬοπΟ 9θῆϑδι:ι δε ηΡῸ" ἂρ, Ἀ]αϊ. ἀϊοιῖαν. νὰν 50}}}, 
εἰ Βυο Τὼ 10. πϑοομολογῇ δομϊ. σο, ]1..11. Οοτη, 
Ἰεβὶ νοόϊαῖ ὃ ἐρόμενος, Ρτόθαπῖο Βι., υἱ 1. 4. αεἀ. 
εὐ ὃ. ἢ]. ἐρωτώμενος ἴπτον Ρτγδιδηϊοῦ; 4 Ὁ 1 η τ οτο-. 
οαἴιαν, ἢ. 12, 5160}. τηδτον : Τη ΑἸή, καλεῖς τί. 
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αἰ τά δῖ ᾿πίουτ, ᾿ς ἱπηραΐον οαπὶ ργαθοοῦ, ΤΡιάεπι 
ἸτονΡιιηρ. Ροβδὲ οεοέ, 566 τὲ τοιόνδε ΡΙῸο τοιόνδε τὲ 
(φποι πηλ 515 τιδ [αὐτιτη 651) νιάδειν ἀϊοιη, 85:16 ́ Δ1|-- 

ἰδ δἰϑίη ροϑῖ, καλεῖς τὸ δι ο}. ἘῸτ. οἱ λέγων 
Παρ 85. σοΠΥθηγοῦ, ΘΟὨἐαδπ4ο0. ἀπ ου ΟΡ ΣΙ ΟΠ Θ ἢγ. “ἢ 
7. τό. Ῥτο τὸ τοιοῦτον Ἰορὶ ταυτὸν τε ἰτϑ51ῖ Θεά, 
νϑοὶς δάνογβαπίο Βιι., ποέκέλον ἄς βυθάοϊο, εο, φιοκ 
4111, ἀεϊαάπι, ἀϊοαν, [, 558. τὸ πράγματα ἀεοά, 
οομπίεοῖ παραυτίκα, δἀνουβϑδητθι5. νοοῖ ΒΙρρ. οἵ 
Βα. (4 πράγματα ἀς το] θϑεϊα δοςιρὶι), 

Ῥ. ,“ὅ8. 1. 1. 5ῖορ]ν, πιᾶτρὸ Δ]. κατακεπαλυμ- 
μένας, 564 ΑἸζονατι "18 πη Ἰθοῖ, βοαυῖον ΕἸο,ς. Τι, 
γ8. Εἰ δατηλης Ῥιμά, ἴὼ Τα ε5. Ἠϊ]οτομ 5... ν. ΕὙΔΡΙ, 
Ῥιμᾷ. ἤεγη. ρ. τό. Επηροάοοϊοα ἦς οΟ]ΟΓα οἱ υἱϑιι 
ὀχρ]ϊοπῖς δῖαν, ἴῃ Ἐνρεάοοϊς {{.. ὅ:ω). 56. ἀτῷ. 88. 
Τ....25... 5 διρῖν» »πιϑάο.,΄ 1». ὅν, τὸν 5664 ὕπσει χα ρ]8 
οομγοηῖτα ν  ολμν,ς. Τ,. 27. Ῥοβαϊ ροῦὶ πεέϑω τὰῖ- 
ΒΟσοῆΣ ἰΐοῬα ΟΕ Ο πο αι, ΠΡ αὶ διλλην θὰ, Τὰ δά. 
εὐλλ᾽ οὐκ ἔστεν ε 586η4. γαμεῖς βελτίων. 1.. υἷε, 
δόξειν οἷϊον σοϊ. (εὐ. 

Ῥ. χϑο. 1,2. ἴῃ μυηϑείης αἸϊιιάϊταν, 6οὸ, «ποῖ 
Νίεμο Τ}εβϑαΐιιθ ρυιάϊα ϑοοναῖὶ ἀϊχκοναῖ, 5101 ἀΡεπη- 
ἄμτππι 6588 Ἐχσ Αἰισα δῖ τὴν δι ΥΟΥ τ 6] να 110-- 
ΒΘ. [,.,α΄ὶ Αἰἰϊςαπὶ ἔονιδμι τε γοροβαλ Β᾽651. 
ν. Μοον, Ρ. 05. 1,. 14, Βυυτίσιθ Ροδίαπι ἀπιθτη απ 
Ιλυνάστι ραϊδῖ 5ῸΒ], Βὕθρ]!ι. ἀᾶτρ. οὗ δῖ οὐ δύνα- 
σϑκε δα θαυιά τοῖν ρυδθοθάθηθ νϑυῦαν χαΐρδεν (π|ι 
᾿τ 6] Πραῖαν διγασίθϑαι χαίρειν καλοῖσε ἴα ουἱὶ οἃ 8588}0-- 
Ροῖτπη,) νά θυὶ ροίϊουῦ 6556 ΤῸ 60, 4ποα ἀἰσειαν βῖα-- 
τπὶ δυνατὸν εἰνας πορίζεσέύλαε. 85εά εἰ βεφιβηᾷᾶο 
ρΡχυλοναπι ΠΠ| 810 δ δῖ ..,, ἀ101 (Ὀγία556. ροβϑὶῖ, δύ 
νασϑαι χαίρειν .8585806, τὸ δύνασϑαε πορίζεσϑαε, 
οἷς χαΐρεε. Ἰλανιαϑοῖ]ο ἰαιήθὴ ἀτοῖπην μοο {που 

Ἦφοῖο βιοηοῖ 560}, δύνασθαι Ὁ ἴρδθο διτιοίοσε Ἔχρ!- 
οανὶ ρὸν δυνατὸν εἶναι πορίζεσθαι. Τ,. 30. ϑῖθορῃ. 
Ὠλατθν οὐ Οποπὶθ ΤΟΒΡΟ 510. αἰθυτηδίινα ᾿μτοχιιοιϊαγ 



ὅ08 ΑΒΝΟΤΑΤΙ͂ΟΝΕδ. 

ἴεν ἀγαϑῶν εὐ οὐ πάντες ἀν. Ἐ1Ὶ.. ΤῸ, αι. αἱΐ.- 
τῷ ρτο νυῖρ. αὐτῷ οαπὶ Β. ἀεά!: 

Ῥ, 24ο. 1. 1. Αά ἡγούμ. εχ διϊοοδ 4. ΘΒ ΡΡΊΘη ἄτιτη 
ἐπιϑυμεῖ κακῶν. ἴμειι. Ἀδυπονὶ μἰο βουϊρειτα δη- 
λονότε ροϊμϊῖ, πεῖς ἰὼ δῆλον ὅτε πυαλαν ἀοθμῖῦ. 
ν. Βαυιῖπι. [ηΔ4. δα ἢ: 414], Τὶ, οὔ, ΨιΒά.- εἰπὲρ μὴ 
βούληται. Β.. χά, Ὑιμά, ἄϑλιος δἰν. ἢ ἐπε. τε 
κακῶν. Ῥοβιουϊῃβ ΤΕΥ ΡΟδδιϊ) Η1δὲ δῃΐθᾶ ΒΘ ΡΟΙ Τα 
κακὸ ἀἰεῖα {πουῖηῖ- 

Ρ. 241. 1. 1.. Αἴδϊεοὶ, 50ἢ}. τὐθεπίθ,. γε τοῦ 
1199. ΟἿ 1551}. (11, Ἀθ 6558 τοῖα ΠΘ4Ὸϊ; ΠδΠ ΠῚ 
δι εἰ (ἀδηϊνὶ σομῃϑδαπδηιϊαα, Πὼ.. 17. ψιάδηϊητ 
ΔΘ ΟὨ15 ΤΠ ΔΙΟΤῸ5 ἵππ 4ππππν 1 ἢ 6558}1 Χουχοση. ἕὰ, Β 6110 
οοηΐτα ανᾶδοοβ δηδοορίο Δα Ἰτινασθηῖ, ΤῸ 815 ῬΘΥΒΆΧΣΙ ἢ 
᾿ιοσριῖοθ ἴδοι] 6556, αποα στ  ἀθμ εἶ] οἴτι5. δατιδα ἢ] πε - 
τοταὶτν, [ω. 18, διθρῖὶν, πλᾶτρ. .,31 νόσὰ!ὰ τὸ ΠΟὩ 
νασαῖ, (υἰ σογῖο ἀπττιδ νι ἀδῖτιν ἢὶς ἔργο 1{{{π|5- Ρ] ΘΟ. 85 - 
ΠῚ115) 56 5115 ΕΥῚΐ : αἰττιπὶ Δ (15 Δ] αι πο σοομρα- 
ναυπάϊ ταϊῖομὶ 9. (ν 46 116601) ᾿πδῖ6 εἴς. Ρογρογδᾶτα ἂτι- 
ἴεπὶ ἴῃ ργδοοθ. εδἄϊι. τοῦτο ρτοὸ τούτῳ (ϑϊειι οἱ 
Ε1ς. 1601) ροβὶ τὸ δουρί εδῖ, ϑὲς οἵ ρᾶϊ]ο φῬοβὶ 
Ἰορίταυν τούτῳ τῷ πόρῳ. Αἰϊοκ αὶ Βι 151 ΑΤῸΙ ΒΟΥ Ρ51888 
Ῥ]αι. τε τοιοῦτο.“ 5 Ἠοςοῖδ 1Δ4ηὶ Βιι.. νἱάδ,. τὸ δεκ. 
κ.. ὅσ. ἘΧΡ]ἸσΔ ΟΠ 15: σδτι8α᾽ διδοῖ 658856.0. [,,.. 20. 
αὐτὸ Ἰοοὶ ταλ] αὶ ΘοηοΣά, 1... εἶτ. Βίορἢ. εα, αὐτῷ. 

Ῥ,. 242... 1..09. Βιεβὲ, ἴδοις δὐϊήιε πρὸς ἐμέ, Ῥοβαὶ 
Ιοοο ραμποῖὰ οππὶ Β.. ἰμΐειν, ποϊδπη).. [.. 17. 15. 
πράττρες.. Οτμὰ Β. πιαΐαγε: 5, 57. Ὑπ|15. τ. ἐ. 
εἐρετή.. 7) μ. μευ. Β΄ταρ]ν πλᾶγα. ὡΡτὸ 5) Εἰο. δἔϊατα 16- 
δῦ εἰ ἈΔΡ54π6 ᾿ηϊουρορ ΟΠ 6.9. ΒδΟορΡΙῚ εἰ, ργοβρδηῖς 
αἰΐϊδπχ 181... 1ΏΓΘΡΥ.. ποΐδηὶ δοῦγαν, 9. 10. ετβθα σέ 
οὖν --- λέγω Ἠϑιιοᾷ. ϑρεο. Ρ. 87. ποη Μεμομὶ, δβο 
ϑοσγαῖὶ {τἰθὰϊδ, 4ἱ ἴἴὰ 5181 δὲ ᾳφιαθϑιϊομθηι ῥτορο- 
ΠΟΙ οἷ ΤΟβροηΦογὸ οἰϊδηχ 4111. 5016. 8566}, σρηΐτᾶ 
ποτ, Πανὶ ἤος ἰδ η 1 π}7. τ 01 ΔΡΡΙ σατο Ρτοροβιτῖο- 
πδ ᾿οαϊδἤδηι δἰυ 14 οἰδη (α.,. απιᾶς ἀΔ8}} δα ΤῸπὶ ἔμοοχε 

᾽ 
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φιἀοαϊαγσ. Οὐπλίοῖς βὰν Ἰερομάπην: τί οὖν δὴ, εἰ 
ταῦτα λέγω; 

Ῥ. 246.. 1. νά. Ῥογρονᾶπι ροβὶ ἕρωτήσ, ᾿ῬΌΠΟΙΠΠῚ, 
Ῥοϑὶ λέγεις ταΐοντς ποία ροβὶία, δὲ ἀοϊη ἦς ἢ ̓βουὶρίτιπι 
ἴῃ δῖ, Νόοὴ βου θη τι 6558 οὔσης ἀρετῆς ἀοσαῖῖ 
Βιι. 1, 25. [μ16]}}.. Ἀαἰὰ τουρείο,, αι μ΄ 5015. ἴἢ ΤΣ] 
ΤΙ ΓΕΥΤ. Πρψιθις ΕΥΕ τ δὲν 

Ῥ. χἀά. 1.1. γιμᾷ. ἀποκρίνομαι. Ψαϊο. ροβὶ 
σοι ρυποιππ, [,..7. Θεά. ποιοῖς. Βομμηοϊά, ἐποέεες 
τ], Νετνο ορτ5. Γ. 20. Βῖεβι. εὐ. ὅτε τοῦτο 
-- 1... ὉΠῸ ρνὸ κατάχεες Βι- ἴῃ. ΑΔ, παράγεες πιᾶ- 
1π1ι 169]. 

Ῥ. 245, 1. 5. ὙῺΠΡ. γε ὃ οἷδε. Τίδοορὶ ὃ γὲ 6 5108. 
Τι. 4., Ἑχοίϊδοται ἴα 5ῖ.Ἅ εἰ ΒῚρ. Δίδηοι 5 ΟΠλθη. Τιπὶ 
ῬτῸ νὩ]ρ, Θὔκουν 5οτιρδὶ οι Β. Οὐκ οὖν εἴ ροϑβί 
ὡ «Σώκρ. Ῥόϑιιὶ ἰηΐεντ. ποῖϑιῃ, ἴω. 10. 558. Ῥοιλτα ἴᾶες 
εχ ΤἼχοηῖβ Ριπα, σαοπηοίίο. πηδίνισε βίης οοπδιλιαϊα, 
νἱά. ἴὰ δα, Ηεγω, Τ', 11], Ρ. 1. Ρ. 50. 5. σὲσε γιὸ 
παρ᾽ ὧν. ὅππι Ηετα. 1, 20, ἀ64ϊ ἔφ ῥγοὸ νὩ]ρ. 
δίς, απἷὰ ἐς 1. χῦ. ΒΘΧ 1. ΘοΒηο. 6 ὅ10}". δέξη- 
τῶι τερορῖϊ, Τ,, 31, Ἤρστηι, ἔτεϊ. Νοχ Ὑιμά. οοά. 
ἂν διδοῖ "ψ. 1.55. Βῖορὶι, τπ στρ. υἷα, Βα ρετῖον. οι, 
ἴε.. ἐχτῶν σϑπϊαποίθ, δ πο χῦτι Ῥταθοο ἀθη 1015. ἘῚο, 
ΔΘ ἰἴὰ να], 4ιιαϑὶ Ἰσροχιτ: ἐφ τ΄ ἂν φὶ αὐξων- 
ται. δι διαίο ἀνδεδοῖ Ρτὸ αναδιδοῖ,ς αὔξονται 
ΒΟΣῚΒὶ νοϊταῦ Ομ πο. Νοραῖ Βοβ]είονιη. πος {τὰρ- 
πιϑτῖτι;ν ΘΕΙ͂Ο ἐγῖθτιῖ ΡΟ556 “Ριηᾷατο; ἼΘ4πὸ ἃ, {186 
ληΒηῦ, ΟΠ ΠΪἃ 6556 ΡΥ πὰ ΡΟΥΘ σορηϑεὶ; σαρίοχσι πδος 

εἴ ἴῃ ῥνὰοδει ἃ, Ἰοσιηλ ταμίαν οαπὶ δοάτο- Νο- 
Β'υῚ σΟΩΥ ΘΗ ΙΓΘ.. 

Ρ, 246. 1.1. Μαϊπι οἵαν τε -- τ ϑεᾷ εἴ γα]ρ., ἀείδη ἦι 
Ῥοϊθδι. 10. 7. ὅ].. Οὔκουν. 1,. το. ὅδε πεῖηρε ὁ 
ἐμός. Μοὸχ ἴπὰ ᾧ πιστεύω ἀυρ]εχ γουθὶ σομπδίνποιϊο 
ἐδὶ οϑιϊιηθῖα, [.. χ8. 5100. εἰλλὰ πῶς 2. ποι 1η- 
ΡῬτοΡδηῖθ Θεά. ἀπλῶς Θϑὶ Βι Ῥ]] ΟΣ οΥ, 5116 οχοορίϊοηδ, 
Ἷ,. χά, Ὑιμά.. προςκάλεσαι.. Εἰ Αοινο οἱ ἩΙεαΪο Εἷς 
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Ιοοιι5 δὲ : ἢοὺ ἰδ 0 ΘΧ ΠΕ 151115. ᾧ,. 20, Οφῃβοηετιϑ 
εδὲ Μίομοῃ δάνοοσδβδε βεύνῖ, δέῦρο πρ. Τ.. υα]ϊ. 
5 16 }]1. πηασρ. γδαῖο οἰκογενὴς νἱάοιυν ΕἼΟ. Ἰορ δδσ 
δὶ Ιεροπἀπτα οθηϑιι ῖδδα βατῖ, καί," 

Ῥ. χά". 1. ὅ. ϑοοταῖθθ, ἄπιθι, οαἢ ΜΘ ΠΟΙ Ἶ5 ΒΟυνοῦ 
Ἰοηποραῖαν, ἤρτιθαθ ἴῃ ἀγοηὰ ἀρ μοανιῖ. ἴ,. 7. [ι- 
10}1, Ἰτμθὰθ Ὁ ἢη0 ἰαίοτο δα ορροδβίϊπιπι ρον πχοάπιην 
φιαάταιϊτην ἀ ποίας, της πιαῖτι8. εἴ Τΐμονα ααδάναιϊα 
εχιίδιαι. ἴ,,. 11, Ὲ]ρΡ. εἰ ἐν ταύτῃ, Τιοσερὶ ὟΥ̓ ΟἹ, 
σομϊδοίατδην, ΡτῸ. 560}, 1... 12. Ῥοβὲ ἄλλο τι δά- 
ἀϊάϊ ἢ φποὰ νὰ]. ομ., α μα. 'χ 4τιὸ [14 ; ἄλλό τε 
ἢ ἅπαὲξ ἂν, ἢ δ. π. Τ,ι. τὸ. ϑἴσρ!ι. πὰρ. ,,31 τοι-- 
ουτόγδε βονὶθαῖαν, [4115 οπληΐπο οὐὶΐ βειῖρίτνα, 4118- 
115 οἱ ἴῃ τοεύνδε.. Τ,. δ, δο], πάϊς τοῦτον οὐ- 
δὲν ---- τοοῖο δά νεγδοηῖο Βα. 

Ρ. “48. 1,4. εὦ, Ῥίοδι, φῆφο Τὶ. τὸ. Θοᾷ. ἐνθάδε 
σοπϊσοῖῖ. Ὑ π|10. τϑοῖθ ταϊπ5 ἐδ Βα, ἴ,. αὐ, ϑεθίητ, 
ποδῶν, 1,. 326. 10. τέταρτον. Οπμ ὐοτη, ριΌΡ. 
56}, οὐ Βὰ, ἀεάϊ τετράπουν, ἀτιο ορῖι5 ειαὰϊ. ΟἿ 
Βι, ἡμίσεος Ῥτὸ νι]. ἡ) μίσεως ἀορᾷϊ. Τ,.27.5. Ρ]Ὲ- 
1ἃ πλιΐανν πῃ τοῖο, Οὐτη. τὰ δου οη5: τὸ δὲ ἔκ- 
τύπου» εἰ τοῦδε μὲν δεπλ. ἐστε, τούτου ἕν ἥμισυ, 
οὐκ ἀπὸ μὲν μείξ, ἔ, ἢ τ΄ γρ., ἀπ᾿ ἐλάτε. ὃ. 1) πο-- 
σηςδί; ᾿ εττῇ 

Ρ, “49. 1, Ὁ. 8. Ειΐαπν εὶς ον. Ιϑρὶ ἰπθ5:.: τοῦ 
ἑξώποδος χ. γρ. μι. μ. 8. τ. τῆς τρίποδος, ἐλ. εἰς... 
1...χ4, 1». Ροόϑὲ ρεϊμητιι τρεῶν οἴ ροϑὺ χωρέον οοτα-- 
γαῖα. ΔΙπΐαν ᾿ΤΟΥΡ ΠΟ] Οοπν, ρυδοθιηῖθ Β,, οὐ 14Π} 
ον. Τοιλεν δπϊοον ονῃ, 1. 1Ὁ. Ἰορὶ τρεῶν δὲς οἱ 
1. 10. τρεῖς δὲ δὶς εἰ ἕξ γτο ἐννές δουῖθὶ 1πιθ511. ἢν 
“42. ἴω ἰοῖο "ριϑοῦϊο πολι νυ διθιτιοϊὰο ἈΓῚ15 ΒΡΘΟΙ ΠΊ6π 
ΘΟΟΓαΙΟ8 Ἔχ θοτΘ νοι {πἸ σέναν Ὁ ΘΠ ῬΈΟΤΟ τι0-’ 
τἰο 05) 56 οδιοηἄοτο, ποιϊϊοποθ, 4815 ἰαπὶ ΤΆ 61]6 816 
ῬΟΥΘρι οὐδ, τι9} ΠῸΠΟ Φοσλπν πιδητὶ 1Π501], 50 γνὸ-π 
γοσατῖς 1 5. πιά, ἡ τοῦ ὀκτώποδος. Δαῖοᾶ ΕἸς. 



ἵν ΜΕΝΟΝΕΜ. ά4σι 

ἴορῖθθε νἤείαν τῷ οναμοεμινήσκεσθαε, ; δε4 τοῦ ρῬεη-- 
ἂς ἃ» οὗ, ῥτὸ το ἴδτηθῃ πα] οὗ, ἀπο, 

Ῥι πϑ ἢ τι. ἂν ἴῃ γἱηά. ἄδοκι. Ϊ.. 17. 5. ἢ], ἀϊ- 
νυ ἰδί μη Ι6ϑὲ πρδἰαϊῖ: ὅτε καὲ εἰνευρ- Τ,. οο, ψιμᾶς τοῦ 
τούτων δύξας. ΤΠ. 46. Ῥτο τόδε τυα]ϊαΐς ( εᾶ, τῆδε. 
56ἃ βυ, ῃγομτῖς τόδε ροηὶ ριὸ δάν. ᾿1ο. 1. ᾿Αλλ 
ὁτιοῦν. Οοττεχὶ ἔν Βιυ. πᾶπ ὥοτη. σοι θοοΓαΐ ἄλλο 
τε οὖν 1) γένοιτ᾽ --- 5εα 5οῖει ᾿πϊεγάτι 7) οπλλἊ1ν 

Ῥ. 251. 1. ά, τενοὸ ίεγγτι ἤοῃ Ροϊοϑδὶ, 564 ᾿ποοτίθΝ 
οϑἴ, τἰἴντιτα. οἵ Πὶ ὕονη. βου ιθαίιν τείνουσα (ἀπο ἰδᾶ-- 
τὰθ ΟὉ αὐ θολτιηι τέμνουσα ἈΘῺ ῬΙΆ661) Δα οι ὙΥ ΟΠ 
γραμμὴ ἢ ἔχ γ. ὃ. »}. τείγνδε. 8864 ρΡοιεβὲ οἰϊδηὶ τενοὺ 
ε οονγιθοίϊοαθ αὐ ιιαπι νιον δὲ δαρρίουι γεγραμμέ- 
νη δὶ ἰα]ς αι. ἔχοι 15 16 ̓ ταν 6} 8}... [. 11. τη- 
λικαῦτα ἀδπρα ὑνῖροπα, 15. Νὰ ἈΒΡιυριπι5. Ἀἰπ}15. 
5ι} εὐῤχμς ρυῖας 508]. ΑἸ Φαϊ Ἄχ οι 1556 ρορὶ δεπλάσεα 
Ὡδρο: Σ. τόδε οὖν ποσαπλάσεον) γῆ γνεταε τούτου; 
Π.-. ἀν αμδνα Σ. τοῦτο δὲ τὸ τετράπουν χωρίον 
ἦν. τόδε οὖν ποσάπουν γίγν. 1,. τά. γιμά. ὀκτώ-: 
πουνν. ἴ,.17. Ἡράϊο ἀϊὰροπ 115 θα ἈΡΡΟ]]δτιν, [ν 
“7, Νὰ ταυϊοϊορία οχίβϑίαῦ, δηὶο περὲ τούτων ἱπδονὶ 
Οοά, νοϊεῖι ὥςπερ τούτῳ (ϑοτνο). ΝΝΊΠ1Ι 6556. πχιτδῃ- 
ἄπ ἄοοσιτ Ηεἰ, 
ΡῬ, 2582. 1. ὅ, πολλαχῇ Ἰερί τιδοῖὲ ὙΥ0]{,, ααΐὰ ἢϊς 
ποὰ (6 πηοάϊ5, βειὶ ἄρ Ἰοοὶβ ἀϊοιταν, 1... 15. ΤΟ πών-- 
τὰ Οεοι(ϊ. ππαϊεῖῖ ταῦτα βευιθὶ. 1.21, οὐκ, απο γὰ]ρ. 
ταΐο 7 δεε αὐ ἀϊττπι εϑ0, {πιιηι Βεῃ δὶ οἀγογοεείν, ἴτι- 
Βέμίδ Βυν ἀοίενς, ἴν δὰ, γι]15. ὅταν 7) χΘ. Οοττοχῖς 
δ ονη. 46 πη οαπὰ Β, βοαιαιιϑ διηι: 7) δὲ καὶὲ 
ἀεἰοσὶ 1τι85811: ΗΠ, Τι, 20, 1». δἷπθ 5ΘΏ51: αὲ ἔρω- 
τηήσεις ἐπεγερϑ εῖσαε.- Οονη.. ΣΙ ΤΕΣ κατ ἐρωτη σε-- 
σεν ἔπεγ. ΡῬιοῦῦ. Οεέ. εἰ 568}. ϑεα ρῬγομῖτι9 ἢ τυ 
ΩΣ" δὲ ἐρωτήσει ἔπ. ατιᾶ6, βοϊϑοϊϊαμο (πε Ῥῖς, 
}. 441) Θχεϊίαῖαδο. [ἃ δὶ Β. ΤΟΟΘΡΙ.. ἸΟΝΝ 27. ρ΄ 

οὖν οἱ ποῦ α ἱοιτπν, πος Οὐ᾽ ᾿πϑο θη μι. 
Ῥ͵ χϑὅ. 1,7, Οππι Β. ρου Ἴένων ραηοίαπι ΡΤΘ 

βιλτ, Ον᾽; ΤΟΙ 1{1᾿ ὧν 
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σοπιηγχαῖῇ, γα], ρόϑαὶ, Τ τι δ τορἢ. ΤΏΡ. οἷ᾽ 5106 - 
τιον. οἄτι.. κατοὶ μὲν γε ἄλλα, ᾿απροπάο μᾶδς ργδε-- 
ὈΘαεητῖθι5, 5εἀ τϑοιῖπ5. νοῦ. καὶ στὸ εἴο, οβὶὲ ἐμοὶ 
απΐθηι δυθαιᾶάϊο εὖ΄ δοκῶ λέγειν εχ Ῥυδθοθθμεῖθτι 
(φιϊα βοσιμᾶδ ρογ8, δοχεῖς μῖσ ἤθὰ ἡ 6 πὶ σοΏν ΘΠ -- 
το) ϑίσαν οηΐη ἀϊχεναῦ Μεπο: δος ἄϊοοσα τ 18] 
υἱήενι5. ϑοον., ἴα 506, τεϑροπάρε: ΕπῸΊρ86 «φαϊάεμι 
ΧὩ 1Η1 (τοῖο ἄϊοοτο υἱἤθον.) δι]10 ροβὲ διιίθην ρίο δὲ 
οἰόμεϑα Ἰοροιάππι νι ἀοιαν δὲ οὐοέμείϑα." [4ὰο, πθὰ 
οριι5]. Τὸ. 21. ὅπ|5. τενὲ, χιοα οαπὶ Β.. σΟΥΟχὶν. 

Ρ. “54. 1. 5. αεά, ἴῃ ρῥυμηα 64, δοπίδοιν: εἰ δὲ μὴ, 
τί οὖν; 5εὦ ἴῃ «Ἰτονα οὐ, σοϊδοῖῖ.. Ηρα, τρδ]αϊ : εἰ 
μή τε οὖν ἄλλο, σμ. εἰς... Αἱ ἄλλο διθίηϊ. Τι. 7. 55. 
Τιοου5 ἶο νάνῖθ ἐδη!αῖτιβ εδὲ, (δά. ἴῃ ρυῖϊπ)α δή, φοη- 
ἰδοῖτ : χωρίον τετρέχωνον (Ρτο τρὲχ.),. 1.. 12. παρά- 
τέμνοντα ίρτο παρατειν.), 1. χὅ, περελδλειμμένον 
(ρτο παρατεταμ.) ἴω 86ς. ε4, παρατεταμένον τοὶϊ-- 
ατιῦ, 508}}. ταπτπιπὶ παροὶ 1. 11. ἴῃ. περὲ πετιτατὶ εἰ ροϑὺ 
παρατείν, αὐάὶ τὸν κύκλον γχα]ϊ. Μεγ ρυοθαθ11:1-- 
ἴοι : 81 00 {ΠΩ ΟΠ ἰ81]6 οδὲ, τ... 51 41|15. οἰτοιηι 11-- 
ὨΘΔΠῚ οἷτ|5 ἀδιλπι,) 4τ|86 Βαβίη. εἴβοιι,. οἰγου] πὶ εἶτι-- 
οὐὐ (οχιθ 11), τ8115 τοῃλαποαῦ Οὐγοι 5, 48.8}15 6ϑῦ 611-- 
οαπε ποῖ, ἵπῶὸϊ2. Ορίποῦ, ἃ]1πῶΦ ααϊά ονθηϊαὶ οἵ 
αἸλιά, οἱ ΠΟο βου που... 6 41115:. σοηδιλθτι5 Ἰοοτπι 
ἐπιο ἰδ 1 εἰ Ἔχ ρ] δ η 1] νἀ, ὅ.}}], Ρ. 517.. 55. οἱ 
ἔχο, ι-.. 21414..1ετ δε 6. 168. μὲ: 70. 5. Ἐπ ὩΠ- 56]. 
Ρἰεμϊηβ. Ἰϑρὶ Ἰαθεῖ: δὲ ὁποῖόν τέ ἐστεν ἢ οὐκ ἔστε 
τῶν --- Τ,. ὉΠ1.. 5. 71». δηλονότε. 
Ῥ. .55. 1.. 8. ΠΡ. Ροβὺ ρετὴν ἸΏΤΟΥΥ, ποῖδ.), Ῥοϑὲ 

αὐτὸ εἰναε Ριυιποῖτιη). [ὼ. 16. ροβδὶ ὠφέλεμον εἰ ρΡοϑβῖ 
ωὠφέλς ἐστε γὰ]οο ριποῖα. [,.. Δ0,. ϑτερῃ. τῆᾶγρ᾿ οἴῃ 
Ῥτδεςοῖ, οἄϊτ, βλάπτῃ εἰ ὅταν τὸ υἱνόθίαιιθ δμο]ιὶ., 
δο 5οτὶρ. οἱ βλάπτει, υὐὖ ὠφελεῖ, οἵ τί ᾿πίθιτορ. 
Ῥονιν ἧς ἐὺ Θη1η}, ἃ0 51 115 Ἰοφασγοῖθν: τί ἐστεν ὅπερ 
ὅταν ἑκάστου τούτων ἡγῆται, ταῦτα ὠφελεῖ ἡμᾶς 
καὶ τί ἔστιν ὅπερ, ὅτ. ἕ. τ΄. γ.. καΐτα βλάπτει 
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ϑ1΄6 διιῖοηι οὐ 4110} νοουῖα τ ττλιτν, “6 της ροϑὶ βλά- 
πτεε ἰαΐουτ. δι ροϑιεῖ. 

ῬῸ πορο . ᾽ ϑιορῖν, τὐᾶρο. 0.0851:6. δὲ. Ἐ1ον γ Ὁ: 
ΑἸ ἃ νοοὰβ ἢ 16 ρ οι5 τὲ, πο σός τὶ ἰὼ Ῥυδᾶθς. οὐ τι, 
{{|| 5΄᾽ ΡΒ. νιάθιυν τὲ ἀγα γοΐι 1586.) δε ἰδρίτιν ΔΡ. 
οαπὶ οἵ ΒΙΡρΡ. τῷ 1 1,.5. 15. ροβὲὶ ἐπεστήμης Ραμ- 
οὕπιστῃ (τ τιὶ Β., Θομ. Πγ8) εἰ ἢ) οὐχὲπ. ᾿ἰοοῖτιν. ἘΣ Ὠγ61-- 
ἄανιὶ Ηά , Ρυδδοι μία, αὶ ἰφπλ 6 ἢ τοοίθ 1 ΕΙῪ, 51Ὁ-- 
πηι (ροπ θῃ5 ἃ ὅσεα δοκεῖ) 10}}1 ᾿π|8810,. Μοχ ΕἸ6. 
16ρῖβϑε νἱάδιιν: οἷον ἐνδρίέα εἰ μὴ ἐστε φρῦνησες : 
ἢ (απὸ 7) ἀνδρία ἀλλοῖον 4) θάῤῥος τε, τεοῖς 1π)-- 
Ῥιοθ. (εά. 

Ῥ. 257. 1. 30. α]ς Θεᾶ, διαφϑεῖροι Ἰεοὶ τυ551ῖ. 
δεέφϑειρεν τεΐετιαν αα ἐφυλάττομεν, αὐ γίψνοεντο 
δα ἀφίκοιντο. Ἷ,. αἷἱι, Αον. ὡμολογήσαμεν ταοιον 
Βι., φαδηνψτιδηλ 467) ᾿ὰ 5681 ον α!, ὑπο άϊ, ἔεγα 
ΟιΠὶ 5010 Ῥενῇ, πᾶ. ᾿πηρηαν (αὶ ὡμολογήκαμεν 16- 
δεμάτπιπι ὙἹ ον Ρ05511}}. 8:4 ρῥσυδθβεῃβ εἰΐαιι ἀΐᾶ ρᾶγί. 
μὴ «αἀάϊτον, ὼ 

Ῥ. ,χ98, 1. 12. εἶεν ρτὸ εἰδν ἂν δοοϊριῖ Βὰι. [. 25. 
568}. οὐ Βύοκῃη. δὰ Ρ]αι. Μία. ρῥ. 406, ταιε]Π]Πριηε [5-- 
τη ϊᾶη ΤΟ Πτιπὶ.» ΧῸϊ ἔππιῦ 6 ΠΟΘ ΥῸ ἈΠ] οσττῆ 86 Χ 
Οὐδθοουί., ἴμεν 4π|ὸ5 ΤΕ γδιιδίοβ Π.. ἰα]οηΐα ἅτ 
ϑϑμῖι ἀϊδισιθαϊῖ, τοῦ ΒΕ πὶ ᾿ὰ ἀσδεοῖα ϑραγΐαηῖβ σοῃ-- 
οἰκαναπὺ (Χ θη, ΗεΙϊ. ὅ..δ,. 1.) ΟἹ].90, 1. γέὲῖ 2., κΐὰ 
τὶ ῬΊαῖο οἰϊαπι πὶο ΘΧ δ.  πθῖτ" ΔΩ Δ ΟΠΓΟῺ 51Π}111} 00 }-- 
11 151588. οὐ ϑοοναῖθηι ἀἴσοτα τ|551556., 4186 ροϑβὲ δἰτι5- 

χλογίθηι ονθπουϊηΐ, ΡΟ]. οὐδ 8 διιϊθη] Ορο5 οὐ ηΐηο ἦ6 
ἸλΔΡῊ5 ἀϊοῖαα δἰηῖϊ, Βμ. ἀπίθμ μου τοριάϊαϊ, «φποά 
Πολυκράτους χρήματα 5οχῖα Ῥᾶ185 80. τὰ] δπιογαπι 
νἱχ ἀἴοι ροιϊιοχιῦ, εἰ δα ἃ 9015 Ἰρούτπι ἴδ ο ΠῚ 
ΤΈΒΡΙΟΙ ραϊαῖ, ΟΠδπάονο ροΐϊεοὶ γῦν νεωστὲ εἰ ἅ]16χ- 
αὐτιε 6 ο]ο55, δχϑί 2586 ν λοι τιν, 

Ῥ. 580. 1. 1. 5. γ μά, ἔπειτα τοῦτον ἔϑρεμψεν ὃ 
πατὴρ δηλαδὴ ({πᾶρ γουθὰ 6 568]. ρτοίδβοια) κ᾿ ὁπαεδ, 
1,, “δ. Ῥιὸ τὼ αὐτὸ ταῦτα Ὑιπά. τὸ τοιαῦτα. 

ος 2 
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Ῥ. 2600. 1. τ, ζητοῖντα τεξετοπότιι δὰ πέμπειν 8ς, 
αὐτόν, ᾿τὰ αὐ νονρα ἄλλ. δι τί πρ. παρέχεεν ἴὰᾳ Ῥάτεη- 
1Π|051 δοοϊρ᾽ απέτιν, Τὸ, 5, τοῦ αὐὶθ μαϑήμ. αἀάιάϊ. 1,. 5. 
Ῥιὸο ἀμαϑίέα Ἰορὶ οτα. πιδϑῖῦ μανία, αποᾶ ἀμπαϑία 
0 ρἶτιθ 51: τι8 πὶ ἀλογέα. Αττοοῖε Βα. τηοηοῖ ἀλογίαν 
6886 πο ἰη 15, πὶ ταῖτῖοιθηι πο μι εῖ, ἀκεαϑέαν οἶτι5, 
4111 ἜΧΡΟΥΒ οδὲ ΟἹΈ}}15 ἐι ΟΥ̓Δ ΠΙΟΥῚ5 ἐραἀτιϊοηΐδ, Βανθατὶ εἴ 
διαριαι, 1. 8. Μία] ἴῃ 51. Ῥοϑβὲ Πένωνος ἀπ 6 1}. ποῖδ. 
Ἱ,. 12.585. ψευρα᾽ καὶ πολίτας ---- ἐπίστανταε δβιιϑρεοοῖἃ 
δι οἴ οἸθσ πλ Δ Π6ΤῸ; φιοα ἴ [ἃ ΒΎΑΥΊΟΥΙΡ τι Ροβίροπδις- 
τὰν, ΒΒ. σομλπλᾶ Ροβὶ ἐπίστ., βαιδίπίις, αὖ νευρὰ ἀξ, ἄνϑρ. 
ἀγ- ἡ Ριδοσθή, ΟὨηὰ Γεΐοσον ἴ,. 16. ΒΙΘΡἢ. ΒΊΔΥΡ. 
ἡ Ἐρτ, θε ταύτην εἴς.“ Αἱ εδὲ δοοιιδατίνιβ αἰ δοίπιιδ : 
φιοί δα πδὴς νΓ ταῦθ τ αἰάηθι, ἔ,. χῦ, δέορῇ. πιᾶτρ. 
νεῖ οὗτοι λώβη ἐστὲ ΡΤῸ οὗτοί εἰσε λώβη [μος νε-- 
ται} νοὶ πος ἰρϑῖιπὶ δὐἐσὲ ταροηθη πη} 68. 

Ῥ. ,61.1,.7. ἨΔῈ Ἰορτυ: Φειεδ, τ υὖ νεΐεγαϊαν δᾶ 
καὶ ἀλλους. Εφαϊάθιν, οτὐπλ γἱ φαδάδηι γ8 ΡΟὨΪ ριιῖο. 
Ι,..11. Ψιη4, οοὐ, ἐξασκολμενοε. 

Ῥ, χθλ. 1. 5. (Ὁ ε6, οἹτπα τϑῖαη: ἐπετρέποντες τοὺς 
προσήκοντας, 56 τϑοῖβ ροβέεβ ψἱάϊε ἴῃ ,ἈΡΡοβιξϊοις 
δαᾶι οὗ πρ. εἰ δὰ ἔπετρ. ἱπιο]]Π οὶ τοὺς νέους. Τ,. το. 
ὝενΡα καὶ δἰην γὲ 5στιηῖ ποβῖγα : “ππᾶ Πδ 9 16ἢῃ} 65 δῖμο 
ΤΠΤΏΘΥ ΒΘ 5 ΘΟΏΌΕΒΒΙΥΘ, ΠΟᾺ ὁριάηνι Ἠδδ', ΡΙῸΡ. 
Βιι., οομϊοοϊῦ: καὲ αεὲ εἴην γε. 1ι. τ4. Β4 4. νεῖι. εἰ- 
τουν. 8εᾶ δηῖο σοηϊοοῖν ὙΥ̓ΟΠ, οἷοέ εἰσεν ρυοῦ. Βιι. 
Αἴ τὴοὸχ εἰ18}} ἀἸοῖταν τούτους τίνες εἰσεν. 26}ε-- 
Ῥδὺ Ἰϑῖταν Ροῖτι8 οἵτενες 16ρὶ. 1,.27. Νοι αὐτὸς 16-- 
δοηδητη 6586, ϑε4 αὐτῷ Ῥθοΐα 56 μάρεῦς, ἄοςοι Βὲ. 

Ῥ, “θὅ. 1. 1, ἂψν δυϊὰ ἐντύχῃ ἀδθεβὲ ἰη δά. Β. εἱ ἴῃ 
Λαά. Ῥ. 210. μος ἴδον αν ἴμ ᾿ΕΧΟΙΙΡ]]5, νης ραϊεαὶ 
ἂν τὰ οτηῖτι!. 1... 7. ιπᾷ, δ αὐτοὶ οὐκ ἐξέμαϑιον. 
1. 8. Βα, Ἰεβὶ πρότερον εἰ ξοΠ)Π)8 μοϑὲ μεαύ εῖν 10}11 
ναϊο, νῦ ᾿ἱπηραηῖαν τῶν πρότερον ὄντων. Νοὴ π6- 
ΟΟββαυ πὶ πὶ εϑῖ. ἴ,. 9. Οοτη. ροβὲ πολλοὲ ἜΧΟΙ 1556 
καλοί τὰ μυῖαν, δἀδϑμ ϊθητθεθ ΒΙΡΡ. δεά καὲ ἴἴϊὰ 
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ροβϑὲ πολὺς φῬυδοπλιἐυἰϊαν δάἀϊθοεῖτ!5 νὲ δὉ : δὲ 4τ|1- 1- 
ἄδη). 1,..ὄ 12. Θεά. Ἰερὶ ᾿πϑϑι : οὐχ ἧττον ἢ) ἔτε εἶ- 
γοέ. Αἱ ἔτε εβὺ ἰπϑιιρενῦ,, ρυδεΐευθᾶ. 

Ρ. .οδά, 1... ἃ; Ἐχ. ὅεο. Πιεραρθηῖ Οτναττ,. δ. 
ΔΙατι ἢ, Πμοοῖ, Δ] ο54. ρΡ. θ0. ἀοάϊε θα, οακούεες. οατντῖῖι 
εἰ ἀκούεες (ἂς Ῥτδεῖεγ,) εὖ ἀκήκοας ἃΡ. Αἴΐ. σβϑυτε 
Ροιαν οἱ “πμνθῦν ὩΟῺ Ὁ σοά. 114 ἰσσξῖο ἃΡ. 1 σοῆρς 
Ππχῖτ, Τὼ, 6. ὙΠ, ἐπέμονε. 516], τηᾶνρ. Εἶθ 0. 
ἐπέμενδ, νῖ 566. ᾿π ρον ς ηκόντεζεν, 16 Πὶ εἰργάζε-- 

το... Ἃππὶ Β. 6 Βαβ. 2, εἴ ψιπ4. γοϑεϊταὶ ἐπέμενε. 
Ε156}. δῷ Αδβοῖ. ὅοοῦ. 1. ἅ, Τω 9. ὅσα δεὸ, εἕ- 

ζετο εοἴ: αυᾶ6 ἃ ΠΡ 5.15 Ῥεπάοθδηῦ, ἐι 6. ὑταάξ 
Ῥοΐονδηῖ. [., 17. Ὑἰηά. τὸν αὐτοῦ υἱόν. Ἷ,, 22. 
Ελῖάᾶπὶ ῃϊα τῶν πρότερον ἰερὶς Βι., 1... ,.ὅ. «Μυσεμριά-. 
δια δον πατέρα. 1 ϑιπηδοίτι5. πἰὸ εὐ ΝΜ εἸ οδίαβ ΤθποΥ-- 
ἀκ 15. ΒΤ πὸ ἴῺ Τιαολιοις ῬΊαι. ἐαϊοπίαν 1 ἱρδβὶ; 568 ῬΆΤΘΩ ες 
Ρὰ5 6880 ἀειουϊοντεθ. {,. 28. 8. γιπη4, τὸν αὐτοῖ! υἱὸν 
«Ἱυσίμαχον, Ἰ.. ἰδ ἡγραες καὲ σὺ γέγονας. 
Ῥ, 308. 1. 9. Θεά. οἱϊτα οομϊθοῖῦ: ἕνα δὲ μὴ, τοὺς 

μὴ ὀλίγους (ορυϊπχδῖοθ., 4818 Ὑμα Θ τη ἐν ἔμ) καὲ 
σοὺς φελοδήμους (τα 115 Που1 0165) “Ζ0.. αδυν. ῬΤΟΒΡ. 
ΒΙΡΡ..» ἔπιρτοῦ. ΞῸΝ]|. ἘΣρΊἝοδθ φῆσὶ Βαμα ἴῃ [πά- 
Βιι. φανλότατοε 5πηϊ ἴδιο Ὀ11685. Τ,, τά, γ]ρ. “υο- 
δώρῳ. υοά 4:4] σαπὶ Β. εβὺ 'ἰπ μά, Τῷ 17. Ὑ πᾶ. 
τοὺς αὐτοῖ. ὝΨαϊρ. οὗ μὲν εἰ 1. 10. οὗ δέ---- Ἐκ 
Αεβοῃ. δοῦν, 1, Θὲ εὐιενάδαῖε Β. ἰοῖ, ὅδε 4: εἰς «ἵ᾽ 5. 
εἰς ὅ. οὗ ΜέκεΝΑς φοιϊϊί, ππης ΘΟ ΠῚ ἀυδοῦδι8, Ἠὰς, 
«ὦ ΟοΥρ, 144. ρΡ. 228. Τ,. 30. γι]ρ». ταῦτα δέ.--- Εκ 
εοάοχῃ ἴοσο Δϑβοῖ. σοτυθοιπὶ οδϑῖγ, προηΐα (εά, 1 
ἃ. πιστοὶ φίλοι οσομὶ. (ες, ποὺ αϑϑοητθηΐα Βι-. 

Ῥοεὶ σνμμάχων αὐτὴ ΒΒ. ἰηΐουν. ποΐατι ῬΟΒῈ [000 
Ῥαμοῦ. [,. 25. Αρ. Αθβεῖ, ἐξεῦρεν ἄν, 

Ῥεάθθε δ: δὲ 5 ῥάδιον. Βαιοηάκναϊ δι ἀοπιΐθας 
Βι. εὐ ΗΓ. δὰ Ῥμαοᾶ. 41. ν. θρθ ΤᾺ 12. γυδρυνα-: 
μεῖν φιοά ΒΘΏ 515 ἴ τ μιν ΤᾺ ΑΧῚ ἰπιδοιῖ, 1... 15. ΨῺ]Ρ. 
7) διδι ἀρ. Ἐδοερὶ Ὑγο 1. επιομἀδυϊομοπι, 1... 21: 
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γυρ. οἱ σοφ. σοὶ (ιι}}) οὗτοιτ-- Αοντοχὶ ὁπ Β. 
ψιηά, οὗ σοφισταὶ σοῦ. 

Ῥ, 207. 1. 4. 1]. ὅτε ταῦτα. ϑῖερᾷ, τηᾶγρ. γραΐ 
[Β85..2. οἵπὶ Εἰς." ὅτε τανυτὰ ταῦτα, ιοά εἴπ 
δ. τοοορὶ. [ὼς 6. Ποοῖ5 ΤΠ δορΡΏ. εδὲ 52. 58. (Ἑ. 1. Ῥοεῖ- 
ὅτ. πῃ. (ἀαἰϑ) 1, 7. ΤΒπδορ. (ἀαϊοῖ, καὲ μετοὸ 
τοῖσεν π. ΨΚ. ξ. καὶ μετὰ τ, ἘΔ. Βυιηῖ. εὖ ΒΕΚΚ,. ρο- 
δίουϊουι Ἰοοο παριὼ τοῖδεν Ἠαθοηϊ. τοῖσεν π. (ρτο 
νοΐο. τοῖσδε πῖνϑ) οτπὶ Β, τϑοορὶ. 1,. 8. Ὑα]ρ. Ζζε. 
Τ,.. 9. 11ρ. ἀπ᾽. ἘΔ. ΒεκΚΙς. κακοῖσεν. 1.. τος δ. 
Συμμιεγῇς. ϑυοά ἀφάϊ, Βεϊκκ, ὁ οοάἄ. Μει. ΤΉΘΟΡΙ. 
τεοορῖι. Α1]1. εἀά, συμμεχϑῆς. Βα. συμμιγέῃς 
οομϊθοῖ!, 1,. 14, Ν, ἀ8. (ἀαϊοῖ, οὲ ΒοΚΚ. νπᾶῆς τὲ ροϑῖ 
ποεητὸν.,, ηποά νι]ρ». ἄδοραι, ἀι4 1. 1,.16. Ἐπ ν- 
ἀ4ἀδά, 1Τ,. ι8. Ν. 496 ---- 8, Οἵ ποτ᾽ εἰ οὔ ποτὲ ἀε- 
ἀοναηῦ (ἰδῆ, οὐ ΒΈ Κα, -- δύθρ]ι. Ππλᾶγρ. 2» [ἢ ργδεοοό. 
εἄϊι. ἐγένετο, 504 ἃρ. ΤΠοορ. ἔγεντο, νὶ ροεοῖϊ 
ψοΥδ115 Πηοῖσι πὶ. ΗἰῸ δυΐθηὶ ργοχὶπη δε αι ττι Π]ππτὴ : 
εἰ δ᾽ ἣν ποιητὸν καὶ ἔνϑετον ἐνδρὲ νόημα, 5ἴτ6 
ποιητόν τὸ, νῖ ἀριιἃὰ ΠΠππὶ Ἰοριιασ. ΜΑ]6 δαΐθπὶ ἴῃ 
αυϊρυδάαμη Ρ]αῖ. εἄϊι, ἔνϑεον ρτὸ ἐνϑετον.““ 1,. 
“4. ϑδΓ6ρ}). πη ᾶΓΡ. τον. περὲ ἄλλον εἰς.“ ἄλλον εἰς. 
δὲ ραυτμππ8 ρε. Μοχ οὐχ ὅπως ποῃ πιοάο 
ποῖ, τἡπἄδ θη Τεοὶα Ἔ1Ὸ,. ναγεϊδ δὸ 81 οὐχ ὅμως 
16 1556. 

Ῥ. 508. 1. 15. γιηά. ἐσκέμμεϑα. Ἶωμ 325. Μι]6. 
γε τῷ. δίερ. πῆᾶγρ. ψ Νέα 1 πη τῶ ὁπό τῖοα ὕγῸ τενί- 
Αι Εἰς. νοσῦυ : ἤοοςσ νῆο πγοάο.“ Βεοερὶ σατ Β. τῷ». 
Τ.. υἱῖ. ϑίορῃ. τηᾶγρ. ὕ ον. δεαφεύγεεν. “5. ΟἘεά, Πλδ- 
νι δεαφρεύγοι. Αἵ πῇ, δεαφεύγειν ροπᾶδνα, τπητις- 
ταῖὰ οἰγῃσίανα, ἃ δλαϑεν τομαὶ Βα. Οποῖᾶ οτἴπὶ 
Ροβῖθα ἀπ ν]5 6556 δηϊτηδ ἀπιοτϊββοι, εὐ ἄθεθβα ἂν, ὕγδ8ς 
τα δεαφεύγοε ἂν, απὺ βδευπαῖα ἀμδοο]αι μα κἂν 
διαφεύγειν. Ἄενθαὰ εἰ μὴ τοῦτο δοίημιεν τλλ]6 ρᾶ- 
τοηϊοβθοϑ ΠΟΙ 5 ΟἸ1πὶ ΠΟ} 158. 

Ῥ. 200. 1. ὃ, φρόνεμος 5.11. ὁ ἡγούμενος. ἸἾμ,. 10. 



ΙΝ ΜΙΕΌΝΟΝΕ Ν. ο 

ον. σπιοηάδιϊο: πῶς μη) ὀρϑ.. λέγ.) Θεά. ὃκ Ῥοϑῖ 
δὴ Ἄκοϊάιθθε ραϊαῖ. Β. Ραῖϊαϊ δὰ ρυῖτι5 (ὀρθῶς ἡγεῖ- 
σϑαι) τοίουυι νὰ ]9.. ἐρλν [πιο ΒΘΏΒ115. Ἔϑ: 4110 56 8511 
{Ππ|ιὰ τ ϑοῖθ ἐβΑ͵η .12. Ὑ]1ρ. ὅποε βούλει. Ἐ 
γιά. το ορὶ οὐρα ναξας Τ,. τά. εἰη αηῖο δοξ. «ιοά 
να]ρ. ἀεξεϑῦ, α γιηά. δαἀα]4]. Τ,.. 24.. (ουτιρία ρῖι- 
ἰαῦ δι... Ἰΐαφαρ οουτῖρὶ ναϊῦ: ξὸ δὲ ἄρα (ουπὶ ἴδιη θη) 
καὶ δόξα (501]. ἡγεῖται), ἢν ἀληϑής. δ ΡΠ 1 οἷτις 
Ῥαϊο ἴῃ ναΐρ. δά τὸ δὲ ᾿πιθΠΠΡρῚ ἡγούμενον. Ηά(. 
να]. ἴῃ ἐον υθίδίτ : ΟΠ ἰάτηοιι. Θχϑίαγει δἰ14Π} οΡ1- 
ὨΪῸ γ6 Γᾶ, 50.. ΘΠ 6 ΟΡ6 {Πυ4 ἤευὶ Ροιεδῖ. 
Ῥ, ηδι. ἡ. 0... γα. οὐδ ἀδεὲ τυγχάνεε, ἕως σερ 

ὁ ρϑῶς δοξαάζοι. 1Τ,. δ.. π]ρ.. δεότε, ΟοτΡεχὶς Β. 
Ἤ 7: γιά. ϑαυμάζοις.. ΤΙ, τ Ῥγὸ γερθὶς ἐὰν μὲν 
μὴ δεδ. ---παάραμ. ᾿ για. ταπίτιμι : ἐοὴν ἢ, δοδεμέ-- 
γα, παραμένξε.. ἴ,.. τά, ἐστε φοβὶ ἄξεον ἴῃ Βιοβῖ. 
Ἔχοϊάϊι.. 1... 10. 510}. εἰπεργάξζονται. 1... 2θ.. τεῤεεωκ 
τέρα 810}. 

Β. γος δ ϑοῦτο ἑἰκαζ ων γιηά.. 1,..ὄ 14... (Ο1Ὲ. 
ῬΓΟ ἐπεεδηῃ Ἰερὶ ἰδοῦ ἔπειτα... Αὐ ϑοονύαῖθβ ἈΡτιΠπὶα 
Ῥὶὺ οταιῖ!οηθμ δ ἰταστι55 ἂμ. Νίθηο. βοϊθηῦ]δΠι ἅτιΐ γ85- 
ΤᾺ ΠῚ ΟΡΙὨΪΟΠ 6 ΠῚ ΡΤῸ πδῖιναθ οπ15. Βαθ θοαὶ. Ὑπάδ ροβὲ 
ἐπίκτητα ᾿τηθο ἰἅτη. Ροβαϊ γ. ΔΡτσιιριϊοπίβ 519 11Π)|. ἴ, 
18. 5. γειθα οὔτ᾽ ἐπίκτητα 5ρυτΐα ἀφηδοῖ ΔΌΜΕΙῚ εἴ 
δὰ πλᾶγρ. αὐβουιρίαπι οἰἐπι ἴπ1556 ἀλλ᾽ ἐπίχτητα, ιᾶὰ 
δαΐϊθη ΟΠ ἴῃ. ἰδ χίϑ γεοϊρονθίητ, τηῃζαϊιηϊ 6556 ἴῃ 

οὔτ᾽ ἐπ.. Θοά. πιαϊαῖϊξ Ἰορὶ: ἀλλ᾽ ἐπέζτητα.. Βιθρἢ. 
ΤΥ. »»ϑιβρεθοίδ νῸΧ Πᾶδο 6588 πο ἀεθεῖ,. φαππὶ δά 
ἄτο Ῥιασοοἄοιιία βοίθναϊῃν Ρου16 86 51 ἀϊχιβδοῦ: ὅζα 
δνο ταῦτα ἐπίκτητα ἐστε." ΒΟΆ7]. τοβοσε δα νἱγιπτοηα 
ΤἝΟΓΑΠΊ]τ6, 118 1114 πὐυϊττιν, ορίῃἰομθπλ, [ἴἃ γὰ ὅ00γ. 
1}. ἐπέκτητιῳ ΒΘΟΙΙΠΟΠΘΠῚ ᾿πίθυ Ρ 1556 δχιϑιϊπτοῖττ.. 1. 

10... ὕΧ1.. ἦ δοκ.. Οοττεχὶ οππι ΒΒ... 
Ῥν αν, ΒΦ τοὶ δΊθρἢ. Πλαγρ. οἴγτο ὦ ΕἸο. ατιοστιδ 

ν᾽ δῖαν 1691556 οἷς" Πος ἀνά δὴν σονίθ, ποῖ ΠΠ|π4, 
Ἰμἰογρτοϊαϊιχ.. ἘΘστὶ ἰάπθα, ἰογία8886 ροϊθϑὶ ᾧ, μεθ ιτὰ 

υ 



4ὁδ᾽ ΑἈΌὈΌΝΟΤΤΟΙΝ ΜΕΝ. 
ταιΐοῃμθ βααιίθηῖ, Ὠοπλίητπὶ δοόδα εἰ ἐπεστήμη 5151} - 
τἰπλν ΠΟ ἐἰϊονατ δύο ταῦτοι" νοὶ 51. ἃ ψεχὶδβι: 
Χά μεν φιοά ποιηο 688 ἄϊτιχ δὰ γυϑοΐῖαπλ, εδὶ Ὁρίπῖο 51- 
ΤΣ] στι6 δοϊοαἑϊα. Ν Πλἱππιηὰ ἈΤΡΟΤαϊΘ ῬΟΜΙΛΩν ᾧ. Πι. 
χὅ. γ]ρ. ἐπιστήμη δὴ ἐπιγίψνεταε ἡ ἐρ. Ἐμὲ Ξομι]. 
οοπϊοοίαγα, Ῥροθαῖα 1.7). ΦαλΙη Τδοορὶ; δᾶΠν ἰδρ 1556 
ἀιὰ νεῖν Το. (νὐνιτι8 --- πεαιδ αι, 501 ΘΗ ΓΙᾺ 651) 
Ὧ60 4ιιδαβιῖο ἔπ], σιν τ ΡῈῚ βοϊ οπ ξαπη Ὑἱρετι5 αάα]- 
ταῖιν, 86 συγ βοϊοηΐϊία 51. ἴνν “ὅς γ]ρ. ἐπεστή.-: 

μη- πνέμα, ΤᾺ ΔΤΡ'. 9) 141} ἐπεστήμη ἴῃ. ἰδ οα5ἃ 
εἵ εὐδοὲὶ ἰα ἴὰ τβοῖο. Ναπὶ ἐπεστήμῇῃ δϑὺ φιοά ἀἰχ΄,, 
δε ἐπιεστηβην" πος διιζομα βεααίιιν, Ρουι ἦς ἐδ, 
Δ0 5ἱ ἀϊοογεῖ ΚΑ ΡΝ δὴ λείπεται.“ ἐπιστήμῃ 5681! 
Ῥοριτιϊδηιο 7, διδα θηε 5. 0], δὲ Βα... τϑοθρὶ, πε εὐ- 
δοξίᾳ το πὰ τϑοῖρ Ῥοβίτα Πὰ ΤΙΟὨεΕΗΐ, εἶδ. ῬΡΟΡΤΙΘ Νος- 

τ]. 6586 ἀεθαεταῖ, αυϊα τοίονειν δὶ ἡ χθώμεενοε. 
ιν... 2. ἐβεθον νοῦς κατορϑϑσε δε ὧν-- 

αὐ νιο. ναϊεῖ : τθ]τα οἴ παρα ΘΟΙΠ 4186 ἔδομιηξ 
εἱ ἀιδμϊ, τξξῖς ἀδεθεεαίνμαν. Ζ,. ἀξ τὺ νον στοῦ ὕμεν 
6 σρμῃ, ἘΠ δαὐάιάι, ᾿πγαῆῖα ΕἾο. νοῦ. ΤΓΡαιθο Ομ 6 Πὰ 
ῬΡᾶνῖ. τὲ Ἐχθ πὰ ρἘ}8 ἢγμπχατὶ Βὰ. 1, χό. (δβδη, δά 
Αἰπδη. ὃ, 16. ρΡ. 651. Τιδοοπίοιιῃ σεῖος ἀνὴρ (εχ 
Ατιοῖοῖ, τῇ. ΝΙσοπῚ. 7»,.1.}) ΤρροῶΣ νοΐαλὶ. ργοραμπῖο 

Ἐ15. ἢ. δὰ Αδβοῦ. 1, χὅ. οὐβὲ 101 ἔν πὰ ϑεῖος δευγαὶα 
εδοἱ. Ε ϑυλᾷει μος δΑἀάιεῖπτῃ φασέν, νὰ δ σεοθρὶ. ἴὼ, 
“5. ἤοχμμ. Οἀ. Χ, 405: νῦιϊ ᾿Ιοϑατ: Οἱῳ πεπνύσϑαε, 
τοὶ δὲ; σκεοόν  ἷὰ, ὩΣ: Ῥοτρονατη γειΐς. Ροβὲ σχεοὶς 
ΘΟΠλΠα ἢ Δ ΠῚ ἰαηβοηᾶα ὥςπερ παρὰ σκιάς ἀληϑὲς 
πρᾶγμα, ερὰ 'ὧφ μἡ ΟΡ 716 Πλ ΠΥ ΠῚ Ρονυϊπεῖ- 

Ρ, 2γ4. Νοη αθϑοοΐιΐα εϑῦ οπλῖθ 4πδοϑῖῖο., Χϑηος 
ῬΒοηΐθιιθ ἃτιῖθπὶ δοογαῖεβ ἀα υἱγίαμθην τα ΡΘΕ, 
τωρ οπῖππι (φύσιν), ἀἰἰβοιρ}ϊμαμα (μοάϑϑησεν) εἴ οχοι- 
εἰϊαϊλομοι { ἄσκησε»)- 

᾿Ὰ μυυμνοννίίι...... ἡ. "σα 
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